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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1852/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relatives a les Memòries dels consells
insulars sobre les competències transferides. (Mesa de 26 de març
del 1997).

 RGE núm. 2013/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relatives a les Memòries dels consells insulars sobre les
competències transferides. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núms. 2014/97, 2015/97, 2016/97 i 2017/97, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a les Memòries dels consells
insulars sobre les competències transferides. (Mesa de 9 d'abril del
1997).

 RGE núm. 2020/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a les Memòries dels consells insulars sobre les
competències transferides. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A) 

D'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta les següents Propostes de
Resolució, com a conseqüència del debat de les memòries dels
consells insulars sobre la gestió de les competències d'oficines
d'informació turística, corresponents als anys 1994 i 1995; de
règim local, corresponents als anys 1994 i 1995; d'inspecció
tècnica de vehicles corresponent a l'any 1994; i d'urbanisme i
habitabilitat corresponent a l'any 1995.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera, en
general, insuficients i insatisfactòries les memòries dels consells
insulars relatives a l'exercici de les competències en matèria
d'oficines d'informació turística dels anys 1994 i 1995; de règim
local dels anys 1994 i 1995; d'inspecció tècnica de vehicles de
l'any 1994; i d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1995. En aquest
sentit, considera que les memòries haurien d'aportar les
consideracions analítiques necessàries per a promoure un debat
sobre l'exercici de les competències atribuïdes als consells
insulars.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera necessari,
respecte de les memòries de les oficines d'informació turística,
constata les dificultats que deriven del fet de la dispersió
competencial en el sentit que la promoció turística recau
principalment en el Govern balear, a través de l'Ibatur, i que la
distribució del material informatiu és propi de les oficines
gestionades pels consells insulars i els ajuntaments.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una política de major coordinació entre l'Ibatur i els
consells insulars per tal de millorar el contingut i els instruments
d'informació dels materials que es distribueixen a través de les
oficines d'informació turística.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar, amb la participació de l'Ibatur i els consells insulars, el
material promocional de qualitat orientat a promoure activitats
d'interès relatives al turisme alternatiu basat en la riquesa del nostre
patrimoni cultural i natural, i respectuós amb aquests.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'una major coordinació entre les oficines d'informació turística dels
consells insulars i les que són competència municipal per tal d'oferir
una major cobertura de caràcter insular a cadascuna d'aquestes
oficines.

6.- El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a les
memòries relatives a règim local, constata la referència clara del
Consell Insular d'Eivissa als esforços d'aquesta institució per donar
compliment a unes competències que van ser traspassades sense els
recursos suficients. En aquest sentit es constata que la dotació
econòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als
consells insulars és insuficient per dur a terme les competències
transferides en matèria de règim local i insta al Govern a
incrementar les dotacions a fi i efecte d'assegurar l'equilibri entre
obligacions i recursos.

7.- El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la
memòria d'urbanisme i habitabilitat, constata que es reprodueix la
insuficiència del finançament de les competències atribuïdes als
consells insulars.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern el
projecte de llei de finançament definitiu de les competències
transferides als consells insulars, que impliqui la revisió del
funcionament del sistema provisional en vigor i la seva millora per
a garantir la capacitat dels consells insulars en l'exercici de les
competències transferides.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incorporar en la comunicació escrita al Parlament sobre les
memòries dels consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat una valoració pròpia d'aquestes memòries en relació a
l'orientació en l'exercici de les seves pròpies competències i a la
legislació autonòmica vigent en aquesta matèria.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adequar el Decret d'expedició de les cèdules d'habitabilitat perquè
exerceixi una funció de mesura complementària de protecció de la
legalitat urbanística encomanada per la Llei de disciplina urbanística
i per la Llei d'edificis i instal•lacions fora d'ordenació.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, pel seu debat i aprovació, els instruments de planejament
general, com són les directrius d'ordenació territorial i altres, bàsics
per al bon exercici de les competències d'urbanisme i habitabilitat.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar les reformes necessàries per tal de garantir que les
comissions insulars d'urbanisme reuneixen els següents requisits:

a) Absència de representants del Govern balear.

b) Representació plural i equilibrada de totes les forces
polítiques presents en els consells insulars corresponents.

c) Caràcter públic de les sessions de les comissions.

12.- El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
comissió no permanent per a l'estudi de la indisciplina urbanística
i la proposta de mesures concretes tendents a corregir l'actual
situació.

Palma, a 20 de març del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb la Resolució de la Presidència del

Parlament de les Illes Balears, de dia 5 de març del 1997, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta les següents propostes de
resolució a les comunicacions del Govern sobre les memòries dels
consells insulars, perquè siguin tramitades davant Ple.

Primera.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern perquè aprovi, abans de dia 31 de desembre del 1997, un
nou decret regulador de l'expedició de cèdules d'habitabilitat.
Atesa la necessitat de regular més eficaçment la subrogació, la
situació dels habitatges antics que no disposen d'una primera
cèdula i l'adequació a la llei procedimental bàsica (Llei 30/1992,
de 26 de novembre).

Segona.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern perquè formalitzi amb els consells insulars de Menorca,
de Mallorca i d'Eivissa i Formentera, un conveni per assignar-los
mitjans econòmics per coadjuvar a la gestió adequada de la
competència subsidiària en matèria de disciplina urbanística.
Atesa que aquesta és l'única que ha estat dotada de mitjans
materials, personals i econòmics per al seu exercici.

Tercera.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern perquè formalitzi amb els consells insulars convenis de
col•laboració per a la prestació de serveis i funcions tècnics i
jurídics, en l'execució i gestió de les competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat; en matèria de règim local; en matèria
d'informació turística; en matèria de serveis socials i assistència
social; en matèria d'inspecció tècnica de vehicles; en matèria de
patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de
llibres i d'esport, fins que els consells insulars no disposin dels
mitjans tècnics i humans adequats. Atès que aquestes sis lleis
d'atribuciósón les úniques que no preveuen la possibilitat de
subscriure convenis de col•laboració, a  petició dels consells
insulars, sense que suposin cap càrrega econòmica per a les
administracions insulars.

Setena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè presenti, abans de dia 31 de desembre del 1997, un
projecte de llei substitutiu del Decret 4/1986, de 23 de gener,
d'implantació i regulació dels estudis d'impacte ambiental. Atesa
la doctrina fixada per la sentència del Tribunal Suprem de dia
24.10.96, la qual anul•la el Decret 85/1990, de 25 de setembre, del
Govern d'Aragó, perquè ha d'efectuar-se per llei la normativa que
exigeix la presentació d'un estudi d'impacte ambiental.

Vuitena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè formalitzi amb els consells insulars un conveni per assignar-
los recursos econòmics per coadjuvar a la gestió adequada de les
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat (Llei 9/1990, de
20 de juny); en matèria de règim local (Llei 8/1993, d'1 de
desembre); en matèria d'informació turística (Llei 9/1993, d'1 de
desembre); en matèria de serveis socials i d'assistència social (Llei
12/1993, de 20 de desembre); en matèria d'inspecció tècnica de
vehicles (Llei 13/1993, de 20 de desembre), en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i
d'esport (Llei 6/1994, de 13 de desembre) i en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics (Llei 8/1995, de 10 de març). Atesa la
millora del finançament autonòmic, fruit de la Llei Orgànica
3/1996, de 27 de desembre, de modificació parcial de la LOFCA,
per la qual cosa el Govern posarà a disposició dels consells insulars
la millora de l'adscripció econòmica corresponent a les set lleis
d'atribució.

Novena.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè presenti a la Comissió Tècnica Interinsular, una proposta de
modificació de la Llei 8/93, de dia 1 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de règim local, a fi
d'adequar-la a les diverses disposicions aprovades per l'Estat que
han ampliat les competències assumides per la Comunitat
Autònoma (disposició addicional novena de la Llei 22/93, Reial
Decret 1732/94, sobre proveïment de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional).

Desena.-
1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

perquè acrediti davant els consells insulars la destinació, durant els
anys 1995 i 1996, de l'1% de les obres públiques finançades
totalment o parcial per l'Administració de la Comunitat Autònoma,
o dels serveis, organismes, empreses, societats i concessionaris amb
un pressupost superior a 50.000.000 pessetes.

2n.- En cas que el dit 1% no hagi estat íntegrament invertit
en la defensa i conservació del patrimoni històric i artístic es lliurarà
als consells insulars la part no invertida per a la seva destinació a
aquesta finalitat.

A partir de l'any 1997, el Govern lliurarà als consells
insulars l'1% de les obres públiques finançades totalment o parcial
per l'Administració de la Comunitat Autònoma, o dels seus serveis,
organismes, empreses, societats i concessionaris amb un pressupost
superior als 50 milions de pessetes. Els consells insulars invertiran
les quantitats transferides en la rehabilitació patrimonial.

Dotzena.- El Parlament de les Illes Balears acorda la
creació d'una ponència no permanent d'estudi, integrada pel mateix
nombre de diputats i amb la mateixa representació dels grups
parlamentaris que les ponències de les comissions permanents, per
tal d'analitzar la situació dels consells insulars en l'entramat
institucional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
l'objectiu de proposar les reformes legislatives oportunes, en
especial de la Llei 5/89, de 13 d'abril, dels consells insulars; però
també les lleis d'atribucions de competències i d'altres de sectorials,
i, si calgués, de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei estatal 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local.
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Tretzena.- El Parlament de les Illes Balears constata que
la presència amb vot dels dos representants del Govern a les
comissions insulars d'Urbanisme és supèrflua i innecessària,
alhora que distorsionadora, i insta el Govern a presentar en el
termini de dos mesos un projecte de llei de modificació de la Llei
9/1990, de 20 de juny, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, que suprimeixi
l'article 3.2.

Catorzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a transferir als consells insulars la consignació
pressupostària recollida en els pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1997 referida a subvencions
per redactar planejaments municipals.

Quinzena.- El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a remetre al Parlament una proposta de sistema definitiu
de finançament de les competències transferides als consells
insulars que parteixi de la insuficiència de les dotacions actuals.

(Les propostes quarta, cinquena, sisena i onzena no es
publiquen ja que no han estat admeses per la Mesa)

Palma, a 7 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució següents.

Sobre gestió de competències en matèria d'oficines
d'informació turística dels anys 1994 i 1995:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'oficines d'informació turística, amb un satisfactori nivell de
qualitat, complint el que disposa la legislació vigent.

Sobre gestió de les competències en matèria d'inspecció
tècnica de vehicles de l'any 1994:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'inspecció tècnica de vehicles, amb un satisfactori nivell de
qualitat, complint el que disposa la legislació vigent.

Sobre gestió de competències en matèria de règim local
corresponents als anys 1994 i 1995:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria de règim
local, amb un satisfactori nivell de qualitat, complint el que disposa
la legislació vigent.

Sobre gestió de competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat corresponent a l'any 1995:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, amb un satisfactori nivell de qualitat,
complint el que disposa la legislació vigent.

Palma, a 21 de març del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveu l'article 172 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les següents propostes de resolució com a conseqüència del
debat de les Memòries dels consells insulars sobre les competències
transferides.

1.- El Parlament de les Illes Balears considera insuficients
i insatisfactòries les comunicacions del Govern de la Comunitat
Autònoma per no existir cap tipus de valoració pròpia sobre la
gestió de les competències transferides als consells insulars, els
nivells i qualitat de les funcions i serveis exercits, ni sobre les
deficiències i dificultats amb què s'han trobat els consells en la seva
gestió.

2.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la
insuficient dotació econòmica per a la gestió de les competències
transferides als consells insulars, i en reclama la revisió del cost
efectiu.

3.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'ajornament
del sistema definitiu de finançament dels consells insulars i insta el
Govern a presentar al Parlament, en un termini de sis mesos, el
projecte de llei de finançament definitiu.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment a l'article 40 de la Llei de Consells Insulars i a
presentar en el termini de sis mesos el projecte de llei que reguli els
fons de compensació interinsular.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
que per a l'aprovació del planejament urbanístic municipal tenen els
consells insulars a causa de l'absència de l'ordenació territorial de
les Illes Balears, en clar incompliment de la Llei d'Ordenació
territorial, i insta el Govern a l'aprovació de les directrius
d'ordenació territorial.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
revisió del decret que regula les cèdules d'habitabilitat perquè
puguin convertir-se en un vertader instrument de control de la
disciplina urbanística i adequar el procediment del decret a les
previsions de la "Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones".

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
habilitar el crèdit extraordinari suficient que contempli el cost
efectiu de l'Oficina d'Informació Turística de Formentera, les
despeses extraordinàries per a l'adquisició d'un nou local a Palma i
que permeti als consells insulars la informatització de les oficines
d'informació turística i la millora del servei.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
regular i, si n'és el cas, a proposar al Parlament mesures legislatives
necessàries que garanteixin l'autonomia tributària dels consells
insulars en la regulació de les taxes corresponents a competències
transferides i qualificades per llei com a pròpies dels consells
insulars.
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9.- El Parlament de les Illes Balears denuncia de forma
especial la insuficiència absoluta de finançament per a la gestió de
les competències de règim local i insta el Govern a revisar-ne, de
forma immediata, la valoració del cost efectiu i a habilitar el
corresponent crèdit extraordinari que permeti als consells insulars
comptar immediatament amb els mitjans necessaris per a la
correcta gestió de la competència assumida.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
establir els mecanismes necessaris de col•laboració entre el
Govern i els consells insulars que permetin la coordinació sobre
el desenvolupament normatiu de les competències transferides als
consells insulars.

Palma, a 7 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2002/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a model sanitari i gestió sanitària del
Govern a les Illes Balears. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre el model
sanitari i la gestió sanitària del Govern a les Illes Balears.

Actualment, el Govern de la Comunitat Autònoma ja
dóna assistència sanitària a una sisena part de la població de les
nostres illes, però, a més, el Govern ja es prepara per rebre les
transferències de sanitat. Considerant el dret a la salut un dels
drets bàsics de tots els ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la el Govern sobre el model sanitari i la gestió sanitària a
les Illes Balears.

Palma, a 3 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1922/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts al
sector ramader. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1932/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions als consells reguladors de les denominacions d'origen.
(Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1933/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions a empreses del calçat per acudir a Expocalzado. (Mesa
de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1943/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals de
Menorca. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1944/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals
d'Eivissa. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1945/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals de
Mallorca. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1946/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals de
Formentera. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1947/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la tomàtiga de
ramellet. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1948/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
recuperació paisatgística. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1951/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sanció per excés
de quotes lleteres. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1957/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fullets
explicatius. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1974/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
del PP d'Eivissa i Formentera perquè les institucions de les Pitiüses
augmentin l'ús del castellà. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1975/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promoció
i incentius per a la rehabilitació d'habitatges. (Mesa de 9 d'abril del
1997).

 RGE núm. 1976/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció
dels sistemes dunars a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 9 d'abril del 1997).
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 RGE núm. 1977/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
expedient sancionador contra Aguas de Formentera SA. (Mesa de
9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1978/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvenció de cotxes elèctrics a Formentera. (Mesa de 9 d'abril del
1997).

 RGE núm. 1979/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a control
de les empreses il•legals de lloguer de vehicles sense conductor.
(Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1980/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a control
de la legalitat dels vehicles de transport de mercaderies. (Mesa de
9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2008/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions a
associacions universitàries. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2009/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
professional contractat segons l'acord del Consell de Govern núm.
1462. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2010/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord del
Consell de Govern núm. 1462. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Els mitjans de comunicació s'han fet ressò de les
promeses que el President del Govern, el Sr. Jaume Matas, ha fet
als ramaders de les Illes Balears, amb motiu de la seva presència
al municipi de Campos el dia 21 de març.

És cert que entre el Govern central i el de les Illes
Balears es concediran 18.000 pessetes de subvenció anual  per
cadascuna de les vaques existents a les explotacions ramaderes de
les Illes Balears?

Com es faran efectives aquestes subvencions?

A partir de quina data es concediran?

Serà aquesta subvenció compatible amb qualsevol ajut
que rebin, per altres conceptes, els ramaders?

Serà una subvenció lineal, per cadascuna de les vaques
de totes les explotacions, sense considerar el seu nivell productiu?

Es tracta d'una subvenció dirigida únicament a les
explotacions ramaderes productores de llet, o es concediran
igualment als ramaders de boví especialitzats en producció de
carn?

Amb quina partida pressupostària compta el Govern per
poder fer front a aquesta despesa, pel 1997?

Palma, a 26 de març del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina quantitat va destinar la Conselleria d'Agricultura a
subvencionar cadascun dels consells reguladors de les diferents
denominacions d'origen existents a les Illes Balears l'any 1996?

En quina data es varen concedir les subvencions?

En quina data s'han efectuat cadascun dels pagaments?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quantes subvencions s'han concedit a empreses del calçat
de les Illes Balears per acudir a les dues darreres fires
d'Expocalzado?

En quina data es varen fer efectius cadascun dels
pagaments d'aquestes subvencions?

Quines empreses resten pendents, encara, de rebre el
pagament de les subvencions atorgades?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les sol•licituds fetes pels ajuntaments de l'illa
de Menorca per a la millora de camins rurals per a l'any 1997?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les sol•licituds fetes pels ajuntaments de l'illa
d'Eivissa per a la millora de camins rurals per a l'any 1997?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les sol•licituds fetes pels ajuntaments de l'illa
de Mallorca per a la millora de camins rurals per a l'any 1997?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les sol•licituds fetes pels ajuntaments de l'illa
de Formentera per a la millora de camins rurals per a l'any 1997?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Pensa dur a terme la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria algun programa d'actuació integral de la tomàtiga de
ramellet durant l'any 1997?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Informació detallada sobre el Programa de recuperació
paisatgística que pensa dur a terme la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral.

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Dels 7.000 milions de pessetes que aproximadament ha de
pagar Espanya com a sanció per l'excés de quotes lleteres, quina
informació té la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria sobre
la part que pot correspondre a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants fullets explicatius sota les frases Bienvenido i
Cuidado con las ofertas, que alerten sobre determinades pràctiques
de venda s'han editat?

En quins idiomes?

A quines illes s'han distribuït?

A través de quins mitjans s'han distribuït?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Segons l'article 30.2 de la Llei de normalització
lingüística de les Illes Balears, corresponen al Govern de la
Comunitat Autònoma les tasques de planificació, organització,
coordinació i supervisió del procés de normalització de la llengua
catalana al conjunt de les Illes Balears.

Conseqüentment, ¿quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears de les mesures aprovades pel PP d'Eivissa i
Formentera en el sentit d'augmentar l'ús del castellà a les diverses
institucions de les Pitiüses i de procedir a la contractació
generalitzada d'intèrprets als esmentats organismes, amb
l'argument de facilitar la comunicació amb els residents
estrangers?

Creu el Govern de les Illes Balears que aquestes mesures
afavoriran l'objectiu establert a la Llei de normalització lingüística
perquè tots els ciutadans de les Illes Balears coneguin les dues
llengües oficials i assumeixin la defensa i normalització del
català?

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Durant l'any 96 tan sols es van presentar 150 peticions
d'ajut a les Balears per a la rehabilitació d'habitatges.

Davant aquest baix nombre de sol•licituds, té previst el
Govern de les Illes Balears algun tipus de mesures addicionals a
les existents per fomentar i incentivar la rehabilitació d'habitatges
a les Illes Balears?

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A causa de l'expanció urbanística de la qual ha estat
objecte el litoral eivissenc, gran part dels seus sistemes dunars han
desaparegut fins al punt que aquests han quedat pràcticament
reduïts a les zones de ses Salines i les platges de Comte. Cal
constatar, a més, que en aquests darrers casos pateixen igualment
un greu procés de degradació a causa de la pressió humana,
sobretot durant els mesos d'estiu.

A la vista d'això, té previst la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral dur a terme algun pla
per preservar els sistemes dunars de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Ha resolt ja la Direcció General de Consum l'expedient
sancionador contra la companyia Aguas de Formentera SA, relatiu
a la possible aplicació de tarifes d'aigua no autoritzades per la Junta
de Preus de Balears al municipi de Sant Josep, a Eivissa?

En cas afirmatiu, quina ha estat la resolució de l'esmentat
expedient i en quins motius s'ha basat?=

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin pressupost destinarà el Govern de les Illes Balears
a la subvenció per la compra de cotxes elèctrics i estacions de
càrrega a l'illa de Formentera?

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quantes inspeccions es van dur a terme durant l'any 1996
per detectar possibles empreses il•legals de lloguer de vehicles
sense conductor a Mallorca, Menorca i les Pitiüses?

Quantes sancions es van imposar per tal motiu a cadascun
dels territoris esmentats?

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes inspeccions es van dur a terme durant l'any
1996 per detectar vehicles de transport de mercaderies que
operaven sense autorització a Mallorca, Menorca i les Pitiüses?

Quantes sancions es van imposar per tal motiu a
cadascun dels territoris esmentats?

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines subvencions o ajudes ha donat el Govern a
cadascuna de les associacions d'estudiants universitaris de les Illes
Balears i amb quina finalitat?

Palma, a 4 d'abril del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines persones i amb quins perfils professionals han
estat contractades segons l'acord del Consell de Govern núm.
1462, de 23 de gener del 1997 (BOCAIB núm. 16)?

Palma, a 4 d'abril del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina empresa, persona física o jurídica s'ha contractat
per fer l'anàlisi, l'estudi i les propostes d'actuació segons l'acord
del Consell de Govern núm. 1462, de 23 de gener del 1997
(BOCAIB núm. 16) i en quins termes i terminis haurà de presentar
els seus informes?

Palma, a 4 d'abril del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1900/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a formació del professorat quant al coneixement de la
llengua catalana. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1901/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a catalogació de les places de professorat com a places
bilingües. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 1936/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió dels vols
de la companyia Iberia. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1939/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesa de Diàleg
Social. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril del
1997).

 RGE núm. 1940/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions als
establiments de l'oferta complementària. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1953/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de salut.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1954/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pis tutelar per a
malalts psiquiàtrics a Ciutadella. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1955/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Agència Balear
d'Ocupació. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9
d'abril del 1997).

 RGE núm. 1956/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enllaç de
Lloseta. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 1958/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell Balear
de Salut Laboral. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
9 d'abril del 1997).
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 RGE núm. 1959/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost devolució passatgers residents a les Illes. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1960/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost campanya de devolució als passatgers residents a les Illes.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril del
1997).

 RGE núm. 1961/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
garanties que les quantitats destinades a pagar als passatgers
residents a les Illes Balears serà un avançament. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1962/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
debat general sobre Autonomia. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions pensa dur la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per accelerar el procés de formació del
professorat quant al coneixement de llengua catalana i amb la
finalitat d'acabar el reciclatge adreçat al professorat en actiu?

Palma, a 24 de març del 1997.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com es troben les gestions de col•laboració amb la
Delegació Provincial del Ministeri d'Educació i Cultura per
catalogar les places de professorat de primària, secundària i
educació d'adults com a places bilingües?

Palma, a 24 de març del 1997.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Una vegada consumada l'anunciada supressió dels vols de
la companyia Iberia entre Mallorca i París, Frankfurt i Londres,
quina és la situació actual i quines gestions s'han dut a terme per
part del Govern per tal que aquesta important connexió es
mantengui?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern posar en marxa la Mesa de Diàleg
Social?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina és la situació actual i quin grau de compliment
respecte de les inspeccions als establiments de l'oferta
complementària sotmesos a la Llei 6/96 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Ha començat el Govern a realitzar l'enquesta de salut
prèvia al Pla de Salut?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.



2640 BOPIB núm.98 - 11 d'abril del 1997

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines passes ha fet la Conselleria de Sanitat per tal
d'obrir un pis tutelar per a malalts psiquiàtrics a Ciutadella?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions té previstes el Govern respecte de
l'Agència Balear d'Ocupació?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan preveu el Govern que es construirà l'enllaç de
Lloseta des de l'autopista Palma-Inca?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern constituir el Consell Balear de
Salut Laboral?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina quantitat ha costat al Govern la devolució als
passatgers de les quantitats pagades de més per la disminució del
descompte de tarifes?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quin és el cost total de la campanya publicitària del
Govern per a la devolució als passatgers de les quantitats pagades
de més per la disminució del descompte de tarifes?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quines garanties té el Govern que les quantitats destinades
a la devolució als passatgers de les quantitats pagades de més per la
disminució del descompte de tarifes seran solament un avançament
o bestreta, tal com resa la publicitat?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Va rebre el president alguna instrucció, recomanació,
suggerència, oral o escrita per part del Govern o del seu partit per
orientar el discurs que va pronunciar al Senat amb motiu del debat
general sobre Autonomia?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1928/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rigor
de les respostes del Govern, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1929/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obres
de millora de la carretera Maó-Ciutadella, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1931/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
promoció del consum dels aliments de qualitat produïts a les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 9
d'abril del 1997).

 RGE núm. 1934/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectiu de la inserció a les campanyes publicitàries del Govern de
la marca "Producte balear", a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1952/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de l'Inem, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quin és el nivell de rigor de les respostes que dóna el
Govern balear a les preguntes parlamentàries que li formulen els
diputats?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

Atès el creixent deteriorament del ferm de la carretera
general que va de Maó a Ciutadella, en el tram comprès entre
Ferreries i Ciutadella, té previst el Govern la realització d'obres de
millora d'aquesta carretera abans que s'iniciï la temporada turística?
En quina data pensa que es podrien iniciar? Amb quin pressupost es
compta per fer-hi front?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

Quina quantitat pensa destinar el Govern, amb càrrec als
pressuposts del 1997, a la promoció del consum dels aliments de
qualitat produïts a les Illes Balears?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

Atès que el conseller d'Agricultura va manifestar en una
resposta parlamentària la seva voluntat que, en la promoció dels
productes alimentaris o de qualsevol altra classe es cuidarien molt
de no desconcertar els consumidors pel fet d'utilitzar noves imatges
com és la de "producte balear", quin és l'objectiu de la inserció a les
campanyes publicitàries del Govern de la marca "Producte Balear"?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quin és l'estat actual de les converses amb el Ministeri per
tal de transferir a la CAIB les competències de l'Inem?

Quines competències actuals de l'Inem han de ser
transferides a la nostra comunitat?

Quins motius té el Govern per desistir de la creació de
l'Agència Balear d'Ocupació?

Palma, a 1 d'abril del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1921/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ponència per estudiar la possible redacció d'una
llei del sòl de les Illes Balears. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1991/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assumpció de la gestió dels repetidors que fan possible la
recepció de les emissions de RTV d'altres comunitats a les Illes
Balears. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2011/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció i ampliació de centres d'educació secundària.
(Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat dia 20 de març el Tribunal Constitucional va
fer pública la Sentència sobre la Llei del sòl de 25 de juliol del
1990. Set anys després de la impugnació, el Tribunal
Constitucional dóna la raó, en gran part, a les comunitats
autònomes que presentaren el recurs (Navarra, Cantàbria,
Catalunya, Aragó, Castella-Lleó i Canàries, i, amb posterioritat,
sobre el text refós de 26 de juny del 1992, el Govern balear, la
Generalitat de Catalunya i la Diputació General d'Aragó) i
reconeix que l'Estat s'havia excedit amb escreix dels seus títols
competencials, car les competències en ordenació del territori i
urbanisme són exclusives de les comunitats autònomes.

La sentència, però, ha produït un buit legal en molts
aspectes, buit que només pot omplir el Parlament de les Illes
Balears. El repte, doncs, és redactar una llei balear del sòl que sia
capaç de respondre a les necessitats urbanístiques del nostre país.

El repte és apassionant, però també urgent, cal tenir
present que la derogació d'uns 200 articles de les actuals lleis ens
aboca a l'anterior Llei del sòl, la franquista de 1975 (text refós de
1976) i amb nombroses incerteses sobre la seva constitucionalitat.
Cal ser conscients de la pressió urbanística a la qual està sotmès
el territori de les Illes Balears; que els paisatge, el sòl, són actius
importantíssims de la nostra economia i que, per tant, seria molt
poc assenyat deixar escletxes obertes en la seva regulació.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei.

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda crear una
ponència parlamentària amb la finalitat d'estudiar la problemàtica
referida a la possible redacció d'una llei del sòl de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de tal manera que, si s'arribàs a un
acord, pogués ser presentada per tots els grups parlamentaris per
a la seva tramitació.

Palma, a 26 de març del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística a les Illes Balears, especialment l'article 2.2: "Aquest
dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a
l'Administració, als organismes públics i a les empreses públiques
si privades. També, implica poder expressar-se en català a qualsevol
reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals,
laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre
l'ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de
comunicació social."; el 27: "El Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears ha de dur una política de col•laboració, en
matèria de ràdio i de televisió, amb altres comunitats autònomes que
tinguin el català com a llengua pròpia" i el 30.2: "En qualsevol cas,
el Govern de la Comunitat Autònoma farà les gestions necessàries
per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les
emissions de televisió en llengua catalana dependents d'altres
comunitats autònomes."

Atès que la recepció de les emissions de ràdio i de
televisió d'altres comunitats de parla catalana depèn d'entitats
cíviques i associacions les quals no poden mantenir els equips ni
garantir les emissions sense el suport de les administracions
públiques, especialment del Govern de la Comunitat Autònoma.

Atès l'esmentat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a garantir la recepció de les emissions de
ràdio i televisió d'altres comunitats, amb especial incidència a les
comunitats més properes i/o les de parla catalana, mitjançant
l'assumpció de la gestió dels repetidors instal•lats a les diferents
illes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a establir els acords pertinents amb els
organismes responsables de les emissions de ràdio i televisió de les
altres comunitats autònomes (Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i Ens Públics de Ràdio i Televisió Valenciana) per
garantir la recepció de les emissions.

Palma, a 3 d'abril del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.



BOPIB núm.98 - 11 d'abril del 1997 2643

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la necessitat de la construcció de centres, la
planificació dels quals ja fon feta pels tècnics del Ministeri
d'Educació i Ciència, per permetre una adequada escolarització
dels alumnes d'Educació secundària i batxillerat a la nostra
Comunitat, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Cultura a iniciar els tràmits necessaris perquè es
construeixin els centes educatius següents:

Marratxí, s'Arenal de Llucmajor, Santa Eulàlia-Sant
Joan de Labritja, Sant Antoni de Portmany-Sant Josep, Santa
Eulàlia (Puig d'en Valls-Eivissa), Santanyí, Sineu.

Així com les ampliacions dels centres d'Inca (IES Pau
Casesnoves), Manacor (Mossèn Alcover), Palma (Aurora
Picornell), Palma (Josep Sureda i Blanes), Palma (Juníper Serra),
Palma (Antoni Maura), Pollença i sa Pobla (J. Taix).

Tots ells previstos a les programacions elaborades pel
Ministeri d'Educació i Ciència.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a dirigir-se al Govern d'Espanya per tal d'exigir l'inici
immediat de les accions que han de concloure en la construcció
dels esmentats centres.

Palma, a 4 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1919/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya informativa per als turistes sobre vendes o
ofertes irregulars, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1981/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a suport econòmic del Govern a les emissions en
català a les Pitiüses, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 d'abril del
1997).

 RGE núm. 1990/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció dels instituts de Sineu i s'Arenal, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

 RGE núm. 1992/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a foment de l'ús del català als mitjans de
comunicació, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 d'abril del 1997).

Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Les pràctiques de venda irregulars anomenada "manteros"
que genera constantment conflictes d'interessos en els diferents
sectors econòmics afecta a més a la imatge que directament
s'enduen els visitants turístics de les nostres illes i a la qualitat dels
serveis públics i privats que reben els que ens visiten. Per tant,
independentment de la regulació que es faci al respecte és
necessària una campanya informativa.

És per tot això que el Grup Socialista presenta la següent
Proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a iniciar una campanya informativa per recomanar
precaució davant de vendes en excursions als turistes que visiten la
nostra comunitat amb les següents característiques:

1.- Campanya generalitzada durant tota la temporada
turística amb fullets informatius a l'arribada (ports i aeroports) i als
hotels.

2.- Que s'editi en castellà, català, anglès, alemany, francès
i italià en proporció als nombres de visitants de cada origen.

3.- Recomanacions explícites sobre:

* Reclamar informació respecte qui organitza l'excursió,
quins productes o llocs volen visitar, quina marca comercial hi ha
al darrera,...

* Un cop pretenen vendre un producte abans de decidir la
compra demanar informació complerta: qualitat, quantitat,
possibilitats d'ús,...

* En cas de que es tracti de productes amb contracte:
demanar sempre la còpia d'allò que se signa.

* Recomanar no donar cap quantitat a compte.

* Recordant que donat que són vendes fora d'establiment
comercial es disposa d'un període de reflexió a partir de rebre el
producte per poder desistir de la compra.

4.- Llocs on es poden formular preguntes o reclamacions
en cas d'existir dubtes o problemes.

Palma, a 25 de març del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El fet que fa uns anys les Illes Balears tenguessin
l'oportunitat de començar a rebre emissions de televisió i ràdio en
català va suposar una passa molt substancial en el difícil procés de
normalització lingüística.

Cal no oblidar que gran part del mèrit de poder rebre
emissions en la nostra llengua provinents d'altres territoris de parla
catalana correspon a iniciatives sorgides des del mateix si de la
societat civil balear. Ens trobam així amb els casos de "Voltor" a
Mallorca i de l'"Associació Cultural Sa Talaia" a les Pitiüses. El
seu impuls a la recepció de les esmentades emissions va ser i
continua essent fonamental.

No obstant això, l'elevat cost econòmic de la instal•lació,
manteniment i renovació dels equips remissors que possibiliten la
recepció d'oferta radiofònica i televisiva en català fan
indispensable el suport econòmic de les institucions de les Illes
Balears per garantir la seva continuïtat i millora.

En el cas de Mallorca, el Govern balear manté un
conveni amb "Voltor" en virtut del qual aquell presta un important
ajut econòmic que ha permès una oferta ben àmplia d'emissions en
català: TV3, Canal 33, Canal 9, Catalunya Ràdio, RAC, Catalunya
Informació i Catalunya Música. A més d'aquesta àmplia oferta, la
recepció de totes aquestes emissions es rep en òptimes condicions
tècniques.

El panorama a Eivissa i Formentera, en canvi, és molt
pitjor. Cal considerar, en primer lloc, que l'"Associació Cultural
Sa Talaia", de la qual depenen les emissions, es troba en una
situació financera crítica. Actualment les emissions en català a les
Pitiüses reben un suport econòmic per part de les diferents
institucions totalment insuficient i, a més, no hi ha cap conveni de
col•laboració signat amb el Govern Balear, al Contrari del que
succeeix en el cas de Mallorca. Actualment, la situació ha arribat
a tal extrem que en qualsevol moment les emissions en català a les
Pitiüses poden quedar totalment interrompudes degut als deutes
acumulats durant més de 10 anys d'emissions.

Lògicament, aquesta pèssima situació econòmica, de
l'"Associació Cultural Sa Talaia" ha repercutit greument tant en la
varietat com en la qualitat tècnica de les emissions. El ventall
d'oferta radiofònica i televisiva en català a les Pitiüses és molt
menor que a Mallorca i, a més, la recepció està sotmesa a
continues interferències i pèrdues de senyal. Cosa lògica si tenim
en compte que en més de deu anys els equips remissors no han
pogut ser renovats ni millorats. Fins i tot una simple avaria tècnica
pot arribar a convertir-se en un autèntic maldecap de cara a la seva
resolució.

L'article 30.2 de la Llei de normalització Lingüística de
les Illes Balears estableix que el Govern de la Comunitat
Autònoma farà les gestions necessàries per facilitar als ciutadans
de les Illes Balears la recepció de les emissions en llengua
catalana dependents d'altres comunitats autònomes. Correspon,
per tant, al Govern balear la principal competència en aquesta
matèria. Tal responsabilitat implica, com és lògic, evitar qualsevol
greuge comparatiu o discriminació entre les diferents illes a l'hora
de possibilitar la recepció d'emissions en català.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei.

1.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a iniciar de manera immediata converses amb l'"Associació
Cultural Sa Talaia", responsable de les emissions de ràdio i
televisió en català a les Pitiüses, amb la finalitat de signar un
conveni d'assistència econòmica a l'esmentada entitat, el qual
garanteixi de cara al futur la continuïtat i la millora de la recepció
i oferta de les emissions en català a les Pitiüses en les mateixes
condicions que les actualment existents a l'illa de Mallorca.

Palma, a 19 de març del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Des de fa tres anys el Ministeri d'Educació i Cultura ha
manifestat que té prevista la construcció d'un institut d'educació
secundària obligatòria al Pla de Mallorca i un altre al nucli urbà de
s'Arenal. Respecte del primer, la Mancomunitat del Pla de Mallorca
ha consensuat la seva ubicació proposant que es construeixi al
municipi de Sineu. Quant el segon, la massificació produïda a
l'institut de Llucmajor i el creixement urbà de s'Arenal fan
imprescindible la construcció urgent d'un nou institut en aquesta
zona. El Ministeri d'Educació i Ciència fa més de tres anys que es
va comprometre a la construcció d'aquests dos centres, però encara
no s'ha concretat aquest compromís amb cap acord ni dotació
pressupostària.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Cultura a:

1.- Iniciar amb urgència els tràmits per a la construcció
dels instituts de Sineu i s'Arenal per tal de cobrir les necessitats
existents de places d'ensenyament d'ESO i batxiller.

2.- Fins que no estigui construït l'institut de s'Arenal
habilitar una Secció d'Educació Secundària Obligatòria a aquest
nucli urbà per tal d'alleugerir els problemes de massificació actuals
de l'institut de Llucmajor.

Palma, a 2 d'abril del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Fomentar l'ús del català a l'àmbit dels mitjans de
comunicació és una de les actuacions que més poden contribuir a
la normalització lingüística a la nostra comunitat. En aquest sentit,
els ajuts de l'administració autonòmica juguen un paper prou
important, com ho prova el fet que, pel 1996 es varen destinar
53.500.000 pessetes a aquesta finalitat per part de la Direcció
General de Cultura i Política Lingüística de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, encara que es tracti d'una
competència transferida als consells insulars i aquesta política del
Govern pugui implicar una certa invasió competencial.

No obstant això, és igualment necessari que es reguli la
concessió d'aquests ajuts per tal que el seu repartiment sigui
coherent amb l'esforç que du a terme cadascun dels mitjans de
comunicació per destinar cada vegada més espais a l'ús del català.
Igualment s'ha de valorar el paper important que juguen els
mitjans escrits d'àmbit local o insular que, tot i utilitzar el català
com a llengua principal, normalment resten fora d'aquests ajuts.

De l'estudi de la relació d'ajuts concedits als mitjans de
comunicació durant 1996 que ha facilitat el propi govern es pot
observar com determinats mitjans que utilitzen el català de manera
normal resten fora d'aquests ajuts i igualment hi manquen els
mitjans escrits no diaris, d'àmbit insular o local. Crida també
l'atenció el fet que en el llistat no hi figuri cap mitjà de
comunicació de les illes de Menorca, d'Eivissa o Formentera.

La regulació d'aquests ajuts pot resultar positiva per
l'objectiu que es pretén, que és el d'avançar cap a un major nivell
d'ús del català als mitjans de comunicació.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
regular la concessió dels ajuts als mitjans de comunicació per
fomentar l'ús del català, de tal manera que a l'hora de decidir el
repartiment del pressupost amb que es compta, s'apliqui un barem
on es tenguin en compte elements com són: la difusió de cada
mitjà, l'espai en català en relació al castellà dins el conjunt del
mitjà subvencionat, i l'àmbit de difusió, tenint especial cura de la
realitat interinsular. Igualment, s'insta el Govern a incloure en
l'àmbit d'aquests ajuts, les publicacions periòdiques, no diàries,
d'àmbit local o insular.

Palma, a 3 d'abril del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 594/97.

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en reunió de dia 19 de març del 1997, fou retirada verbalment la
interpel•lació de referència, relativa a activitats comercials
enganyoses i il•legals encobertes com a excursió turística
("manteros"), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença RGE

núm. 760/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'abril del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 2005/97,
presentat pel Govern de la CA, mitjançant el qual es retira la
sol•licitud de compareixença de referència, de l'Hble. Sr. Conseller
de la Funció Pública i de l'Hble. Sr. Conseller de Treball davant la
Comissió de Drets Humans per tal d'informar sobre les mesures que
adoptarà el Govern en la lluita contra el treball infantil, publicada al
BOPIB núm. 91, de 28 de febrer del 1997.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a reiteració de les preguntes amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núms. 1193/96 a 1204/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'abril del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 2007/97,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es reiteren les preguntes
de referència, publicades al BOPIB  núm. 33, de 18 de març del 1996.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ampliació del període de presentació d'esmenes

al Projecte de llei RGE núm. 1562/97, de protecció integral del
menor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'abril del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 2031/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i d'acord amb l'article
93 del Reglament de la Cambra, acordà d'ampliar el període de
presentació d'esmenes al projecte de llei de referència, publicat al
BOPIB núm. 96, de 24 de març del 1997. Aquest termini que serà
de quinze dies, finalitzarà dia 2 de maig del 1997, a les 13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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