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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2333/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma , relativa a criteris de
distribució del Fons de Cooperació amb el Tercer Món (Mesa de 29
d'abril  del 1997).

Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
La cooperació per al desenvolupament  del tercer món

previstes dins el pressupost general de la Comunitat Autònoma per
el 1997 es concentra de manera pràcticament exclusiva en la
construcció d'un hospital a la República Dominicana.

Atesos aquests antecedents, el Grup Parlamentari
Socialista interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Els criteris de distribució del Fons de Cooperació amb
el Tercer Món.  

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2459/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1689/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
referent a Residències de la Tercera Edat. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2463/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1558/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al viatge oficial
del President del Govern al Carib i als E.U.A. (Mesa de 29 d'abril
del 1997).

Palma, a 29 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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm.
1689/96 relativa a la Política referent a Residències de la Tercera
Edat, la següent Moció:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El Pla Integral per a les Persones Majors, elaborat pel
Govern de la Comunitat Autònoma i en tramitació al Parlament,
en relació a les Residències de Tercera Edat ha de:

a) Quantificar, a cada una de les Illes, el nombre de
persones majors "no vàlides" que necessitarien esser internades a
Residències de la tercera Edat.

b) A partir de les necessitats d'internament a Residències
de persones majors "no vàlides" estimades, el Pla Integral per a les
Persones Majors preveurà l'establiment d'una xarxa residencial

que pugui afrontar la demanda actual i la raonablement previsible
en el futur. La Xarxa de Residències de la Tercera Edat de les Illes
Balears que podrà dur-se a terme tant mitjançant la reforma de les
Residències existents com a través de la construcció d'altres de nova
planta, serà impulsada pel Govern de la Comunitat Autònoma, es
completarà en un termini màxim de cinc anys i es realitzarà en
coordinació amb els Consells Insulars i els Ajuntaments.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà,
abans de dia 1 de gener del 1998, una proposta de transferència als
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera
de les competències en matèria de Residències de la Tercera Edat.

3.- El Govern de la Comunitat Autònoma establirà, abans
del dia 1 de gener del 1998, el sistema de "finestreta única" per
atendre les sol•licituds de places a les Residències de la Tercera
Edat de titularitat pública a les Illes Balears.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma establirà, abans
del dia 1 de gener del 1998, la normativa legal reguladora de les
aportacions -monetàries o patrimonials- a fer per part de les
persones acollides a Residències de la Tercera Edat o dels seus
familiars.

5.- El Govern de la Comunitat Autònoma construirà la
Residència de la Tercera Edat de Felanitx amb capacitat de 200
places, com havia estat programada.

6.- El Govern de la Comunitat Autònoma negociarà amb
els Ajuntaments que hagin duit a terme Residències de la Tercera
Edat la inviabilitat de les quals n'impedeix la posada en
funcionament, la transformació d'aquestes Residències en centres de
serveis socials de titularitat pública."

Palma, a 25 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que preveu

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm. 1558/97 relativa
al viatge oficial del President del Govern al Carib i als E.U.A, la
següent Moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
establir uns criteris clars a l'hora de planificar els viatges a l'exterior
que hagi de fer qualsevol membre de l'Executiu balear.

2.- Els criteris que hauran de regir aquests viatges seran
els següents:

a) sostenibilitat ecològica de les iniciatives que s'hagin de
recolzar.

b) prioritat d'ajuda solidària pel desenvolupament dels
països que es visitin.

c) ajuda a l'exportació de productes i no de processos de
producció.

d) mínim cost possible dels viatges.

Palma, a 24 d'abril  del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2358/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
realitzades pel Govern pels parcs naturals. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2359/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de
despeses pel 1997 pels parcs naturals. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2360/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
recaptats el 1996 als ports de titularitat de la Comunitat Autònoma.
(Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2361/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions del
Govern als ports de la seva titularitat. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2362/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions del
Govern dins el programa "Turisme d'Hivern". (Mesa de 29 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2363/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern als camps de treball de les Illes. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2364/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal•lacions
portuàries i d'amarrament a Santa Galdana. (Mesa de 29 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2365/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis o
acords amb empreses per inversions en descontaminació. (Mesa de
29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2366/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Sanitat i Consum el 1995. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2367/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2368/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria d'Agricultura i Pesca el 1995. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2369/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Comerç i Indústria el 1995. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2370/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme el 1995. (Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2371/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1995. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2372/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Sanitat i Consum el 1996. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2373/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Foment el 1996. (Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2374/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Medi Ambient el 1996. (Mesa de
29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2375/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2376/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1996. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2377/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme el 1996. (Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2378/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Sanitat i Consum
el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2379/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Sanitat i Consum
el 1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).
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 RGE núm. 2380/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2381/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Foment el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2382/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Medi Ambient
el 1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2383/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2384/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Comerç i
Indústria el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2385/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria el 1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2386/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria d'Economia i
Hisenda el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2387/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria d'Economia i
Hisenda el 1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2388/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Turisme el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2389/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de
sanció dels expedients incoats per la Conselleria de Turisme el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2390/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Sanitat i Consum el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2391/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Sanitat i Consum el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2392/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2393/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Foment el 1996. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2394/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Medi Ambient el 1996.
(Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2395/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria d'Agricultura el 1995. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2396/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Comerç i Indústria el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2397/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria el 1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2398/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria d'Economia i Hisenda el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2399/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria d'Economia i Hisenda el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2400/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Turisme el 1995. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2401/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors arxivats per la Conselleria de Turisme el 1996. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2402/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Sanitat i Consum pel cobrament de sancions, el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2403/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Sanitat i Consum pel cobrament de sancions, el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2404/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori pel
cobrament de sancions, el 1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2405/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Foment pel cobrament de sancions, el 1996. (Mesa
de 29 d'abril  del 1997).
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 RGE núm. 2406/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Medi Ambient pel cobrament de sancions, el 1996.
(Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2407/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca pel cobrament de sancions, el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2408/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Comerç i Indústria pel cobrament de sancions, el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2409/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria pel cobrament de
sancions, el 1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2410/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria d'Economia i Hisenda pel cobrament de sancions, el
1995. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2411/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria d'Economia i Hisenda pel cobrament de sancions, el
1996. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2412/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Turisme pel cobrament de sancions, el 1995.
(Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2413/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de
la Conselleria de Turisme pel cobrament de sancions, el 1996.
(Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2414/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació
sobre l'ampliació del port de Ciutadella. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2432/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a experiència en qüestions de joventut del nou Director
General de Joventut, Sr. Pastor. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2476/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició del
Teatre Principal d'Inca. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

Palma, a 29 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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són cadascuna de les despeses realitzades pel
Govern de la Comunitat Autònoma el 1996, tant en gestió com en
inversió, a cadascun dels parcs naturals de les nostres Illes?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les previsions de despeses el 1997, de gestió
i inversió, a cadascun dels parcs naturals de les nostres Illes?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els ingressos recaptats a cadascun dels
ports de titularitat de la Comunitat Autònoma per cadascun dels
conceptes d'ingrés, el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les inversions fetes pel Govern de la
Comunitat Autònoma a cadascun dels ports de la seva titularitat?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions i el seu cost, que ha realitzat
el Govern de la Comunitat Autònoma dins el programa "Turisme
d'Hivern" a cadascuna de les Illes?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'aportació del Govern de la Comunitat
Autònoma el 1996 a cadascun dels camps de treball existents a les
nostres Illes?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les actuacions i quin projecte té previst
realitzar el Govern de la Comunitat Autònoma, en matèria
d'instal•lacions portuàries i d'amarrament a Santa Galdana?

En quina data es pensa aprovar el projecte?

En quina data té previst el Govern iniciar el projecte?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina quantitat econòmica dedicà el 1996, el Govern de
la Comunitat Autònoma, a ajuts, convenis o acords amb empreses
per inversions en descontaminació?

Quines són les previsions econòmiques per aquests
conceptes el 1997?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedient sancionadors inicià la Conselleria de
Sanitat i Consum el 1995?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori el 1995?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria
d'Agricultura i Pesca el 1995?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria de
Comerç i Indústria el 1995?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria de
Turisme el 1995?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria
d'Economia i Hisenda el 1995?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria de
Sanitat i Consum el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria de
Foment el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria de
Medi Ambient el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria
d'Economia i Hisenda el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors inicià la Conselleria de
Turisme el 1996?

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Sanitat i
Consum  el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Sanitat i
Consum el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Foment el
1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Medi Ambient
el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Comerç i
Indústria el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Economia i
Hisenda el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria d'Economia i
Hisenda el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Turisme el
1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les propostes de sanció a cadascun dels
expedients sancionadors incoats per la Conselleria de Turisme el
1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Sanitat i Consum
el 1995?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Sanitat i Consum
el 1996?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria d'Obres Públiques
i ordenació del Territori, el 1995?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Foment el 1996?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Medi Ambient
el 1996?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca el 1995?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Comerç i
Indústria el 1995?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria el 1996?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria d'Economia i
Hisenda el 1995?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria d'Economia i
Hisenda el 1996?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Turisme el 1995?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors, amb proposta de
resolució de sanció s'ha arxivat a la Conselleria de Turisme el
1996?

Per quins motius?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de Sanitat
i Consum, pel cobrament de sancions imposades el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de Sanitat
i Consum, pel cobrament de sancions imposades el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, pel cobrament de sancions
imposades el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de Foment,
pel cobrament de sancions imposades el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de Medi
Ambient, pel cobrament de sancions imposades el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, pel cobrament de sancions imposades el
1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de Comerç
i Indústria, pel cobrament de sancions imposades el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, pel cobrament de sancions
imposades el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, pel cobrament de sancions imposades el
1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, pel cobrament de sancions imposades el
1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de
Turisme, pel cobrament de sancions imposades el 1995?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la recaptació de la Conselleria de Turisme,
pel cobrament de sancions imposades el 1996?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG) 
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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Participa el Govern de la Comunitat Autònoma a les
negociacions dels propietaris dels terrenys afectats per l'ampliació
del port de Ciutadella i l'Ajuntmaent de Ciutadella?

Quines són les ofertes i condicions d'aquesta negociació?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH) 
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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és l'experiència del Sr. Pastor, recentment anomenat
nou Director General de Joventut, en matèria de joventut?

Quins criteris ha seguit el Govern de les Illes Balears per
l'anomenament del Sr. Pastor com a Director General de Joventut?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI) 
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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Té intenció el Govern Balear de contribuir en el
finançament de l'adquisició del Teatre Principal d'Inca que pretén
l'Ajuntament? Si la resposta és afirmativa, amb quina quantia i en
quina anualitat?

Cas que el Teatre Principal d'Inca fos efectivament
adquirit per l'Ajuntament:

- Participaria el Govern Balear en les despeses de
rehabilitació del Teatre? Si la resposta és afirmativa, amb quina
quantia i en quina anualitat?

- Participaria el Govern Balear en el finançament del
funcionament ordinari del Teatre, ja fos formant part d'una possible
Fundació o amb qualsevol altre sistema de col•laboració? Si la
resposta fos afirmativa, en quina mesura s'hi implicaria?

Palma, a 25 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2334/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
per facilitar la declaració de l'IRPF. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2335/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
per accelerar les devolucions per declaracions negatives de l'IRPF.
(Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2336/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participacions de capital i avals de les empreses públiques de la
Comunitat Autònoma. (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2337/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participacions de les empreses públiques de la Comunitat en altres
empreses. (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2338/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions de l'administració central per a programes d'atenció a
malalts d'Alzheimer. (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa
de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2339/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes d'atenció a malalts d'Alzheimer. (Ratificació de
l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2340/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reposició asfàltica a la
carretera PM-731 (Eivissa). (Ratificació de l'admissió per
delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2341/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi de cartell a la
carretera PM-731 (Eivissa). (Ratificació de l'admissió per
delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2342/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inscripció com
a associació esportiva del "Club de Regatas Puerto Portals".
(Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2343/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a societats
mercantils que reben subvencions d'Esports. (Ratificació de
l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2344/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de
comunicació on s'ha realitzat la campanya "La qualitat obra
fronteres". (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2345/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilitat o
rendibilitat social campanya publicitària. (Ratificació de l'admissió
per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2346/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa "Plan
Nacional sobre drogas 1997". (Ratificació de l'admissió per
delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2347/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment econòmic
programa "Plan Nacional sobre drogas 1997". (Ratificació de
l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2348/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora a Cala d'Hort.
(Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2349/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desaparició de l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears SA. (Ratificació de l'admissió
per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2350/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de
camins públics. (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2351/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a substitució de
la Llei d'Ordenació de Recursos Naturals per la Llei del Sòl Rústic.
(Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2352/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
d'ecoauditories turístiques. (Ratificació de l'admissió per
delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2353/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies dels alumnes
de Dansa del Conservatori de Música. (Ratificació de l'admissió per
delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).
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 RGE núm. 2354/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del nou
Conservatori. (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2355/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data per a la
construcció del nou Conservatori. (Ratificació de l'admissió per
delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2356/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construccions escolars
d'educació infantil, primària i secundària. (Ratificació de l'admissió
per delegació.Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2357/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de necessitats
de construccions escolars d'educació infantil, primària i
secundària. (Ratificació de l'admissió per delegació.Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2418/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concessió de
les obres de la carretera Deià-Sóller. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

Palma, a 29 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 Ple.

Quina és l'aportació del Govern en la campanya per
facilitar la declaració de l'IRPF?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 Ple.

Quina és l'aportació del Govern en la campanya per
accelerar les devolucions per declaracions negatives de l'IRPF?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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.

Quines mesures prendrà el Govern per tal de millorar la
seva informació sobre les participacions de capital i avals de les
empreses públiques de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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.

Considera el Govern plenament justificades les
participacions de les empreses públiques de la Comunitat en altres
empreses?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 Ple.

Quina aportació rebrà la Comunitat Autònoma de
l'administració central enguany per a programes d'atenció a malalts
d'Alzheimer?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 oral davant Ple.

Quins programes pensa aplicar el govern de la Comunitat
Autònoma amb l'aportació rebuda de l'administració central per a
l'atenció a malalts d'Alzheimer?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
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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 a la Conselleria de Foment,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa la Conselleria de Foment iniciar les obres de
reposició asfàltica a la carretera PM-731 que va des d'Eivissa a
Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Foment,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la Conselleria de Foment, canviar el cartell que hi
ha a la carretera PM-731, que anuncia la ronda de Ses Païsses
d'accés a la part sud de la Badia de Portmany?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Des de quan figura inscrita com a associació esportiva
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el "Club de Regatas
Puerto Portals" organitzador de la III Regata Illes Balears?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A quines societats mercantils es donen subvencions per
part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a través de la
Direcció General d'Esports?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

A quins mitjans de comunicació s'ha realitzat la campanya
"La qualitat obra fronteres"?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina utilitat o rendibilitat social té una campanya
publicitària del Govern realitzada a un únic medi de comunicació?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

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.

Quina quantitat ha adjudicat el Govern Central al 1997 a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el programa "Plan
Nacional sobre drogas 1997"?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

Quina valoració fa el Conseller de Sanitat sobre els criteris
de repartiment econòmic del "Plan Nacional sobre drogues 1997"
realitzat pel Govern Central?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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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 oral davant Ple.

Per què el Govern sotmet a exposició pública l'expedient
per a la construcció d'una dessaladora a Cala d'Hort essent que no
disposa d'un requisit imprescindible com és la redacció d'una
avaluació d'impacte ambiental?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Que és el que canvia amb la desaparició de l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears SA?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quines actuacions es tradueix el treball anunciat pel
Conseller Reus de recuperació de camins públics?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Sr. Bartomeu Reus i Beltran, Conseller de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius que han fet canviar d'opinió al
Conseller Sr. Reus, al substituir l'anunciada Llei d'Ordenació de
Recursos Naturals per la Llei del Sòl Rústic?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Sr. Bartomeu Reus i Beltran, Conseller de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quan està prevista l'aprovació del decret que doni
contingut al programa d'ecoauditories turístiques?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Conseller d'Educació, Cultura i Esports,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre la conselleria d'Educació,
Cultura i Esports en relació a les denúncies públiques fetes pels
alumnes de Dansa del Conservatori de Música?

Palma, a 22 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 Conseller d'Educació, Cultura i Esports,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Coneix ja la conselleria d'Educació, Cultura i esports
quina serà l'aportació del Ministeri d'Educació i Cultura per a la
construcció del nou Conservatori?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports,  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té ja data prevista la conselleria d'Educació, Cultura i
Esports per iniciar la construcció del nou Conservatori?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
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El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports,  la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pot informar el Molt Honorable Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports de les construccions Escolars
d'Educació Infantil, primària i secundària que el Ministeri
d'Educació i Cultura pensa iniciar abans de l'u de gener del 1998
a cada una de les Illes?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller d'Educació, Cultura i Esports,  la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pot el Molt Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports donar compte a aquesta Cambra de la relació de
necessitats de construccions escolars d'educació infantil, primària
i secundària que quedaran pendents d'adjudicar si les
transferències d'Educació tenen lloc dia 1 de gener del 1998?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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.

El Govern Balear adjudicà a l'empresa Bayopsa la
concessió de les obres de la carretera Deià-Sóller, havent presentat
una oferta qualificada de temerària, la qual originà l'exigència del
dipòsit d'un aval de 72 milions per cobrir les possibles
responsabilitats davant un possible incompliment del contracte.
Una part d'aquesta quantitat -42 milions- fou aportada per la
societat Isba, participada majoritàriament pel Govern.

Atès l'incompliment del contracte per part de Bayopsa,
en quina situació es troba l'aval exigit?

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2425/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a interlocució amb els representants de les organitzacions de
joventut, prèvia a les modificacions produïdes a la Direcció General
de Joventut, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2426/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a futur previst de les dues publicacions que, sobre joventut, han sortit
al carrer durant els últims mesos, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2427/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a durada dels Directors Generals de Joventut, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2428/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a estudi sobre joventut a les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2429/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a gestió de les instal•lacions juvenils de l'Illa de Menorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2430/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a decisions de la Comissió Interdepartamental de Joventut durant la
present legislatura, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2431/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a reunions de la Comissió Interdepartamental de Joventut durant la
present legislatura, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

Palma, a 29 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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Va explicar, prèviament o posteriorment, als canvis
produïts en la Direcció General de Joventut, el contingut d'aquests
i l'afectació a la política general i concreta en matèria de Joventut,
a les organitzacions juvenils i al Consell de Joventut de les Illes
Balears?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Atès el canvi produït en la Direcció General de Joventut,
quin és el projecte de futur de les dues publicacions que, sobre
matèria de joventut, ha tret el Govern Balear en aquests últims
mesos?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Per quina causa els Directors Generals de Joventut han
exercit el seu càrrec durant etapes tan curtes en els últims sis
anys?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

En quina situació es troba la realització de l'estudi
sociològic sobre joventut a les Illes Balears? Quin és el calendari
previst per a la finalització de l'estudi?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina serà la forma de gestió de les instal•lacions juvenils
a l'illa de Menorca: serà a través del Consorci de la Xarxa
d'Instal•lacions de Balears o, en el cas de Menorca, s'optarà per una
gestió a través d'una altra fórmula?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quines decisions ha adoptat la Comissió
Interdepartamental de Joventut durant la present legislatura?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Va explicar, prèviament o posteriorment

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quantes reunions de la Comissió Interdepartamental de
Joventut s'han realitzat durant la present legislatura?

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2440/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a participació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el Museu d'Art Modern i
Contemporani. (Mesa de 29 d'abril  del 1997).

Palma, a 29 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès que la Comunitat Autònoma disposa d'un
denominat "Fons d'Art Balear", constituït per aproximadament
500 obres artístiques reunides durant els darrers deu anys; amb
unes 270 d'aquestes obres adquirides per compra i la resta fruit de
donacions;

Atès que el denominat Fons d'Art Balear es troba
actualment dispers en diversos llocs de diferents edificis del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense que
s'asseguri el caràcter públic, unitari i la conservació de les obres
artístiques;

Atès que durant aquests passats mesos s'ha constituït el
Consorci del Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma,
fundat entre la Fundació d'Art Serra i l'Ajuntament de Palma; i
que posteriorment a la creació d'aquest Consorci ha expressat la
voluntat de participar-hi, amb aportació del propi fons artístic, el
Consell Insular de Mallorca;

Atès que els Estatuts del referit Consorci no preveuen
que les institucions que expressin l'interès de prendre-hi part
puguin tenir el paper de parts fundadores, i que la presència, si
s'escau, del Consell Insular de Mallorca i de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, faria necessària la revisió dels
Estatuts del referit museu;

Atès que no s'ha d'ignorar el caràcter interinsular del
denominat Fons d'Art Balear i que s'ha de facilitar l'accés a aquest
de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears;

Formulam la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
a plantejar davant el Consorci del Museu d'Art Modern i
Contemporani de Palma la seva participació en aquest com a soci
fundador, per la qual cosa es tindran en compte les següents
qüestions:

a) L'aportació al Museu d'Art Modern i Contemporani
del fons d'art de la Comunitat Autònoma, constituït per
aproximadament 500 obres, per assegurar el seu caràcter unitari
i d'accés públic, així com la seva correcta conservació i
manteniment.

b) La sol•licitud de revisió dels Estatuts del Consorci del
Museu, imprescindible per la seva participació, a fi i efecte
d'adequar-los a la realitat resultant de la presència significativa
d'altres institucions.

c) La sol•licitud d'ampliar l'abast del referit Museu perquè
esdevingui de les Illes Balears. Per assegurar el caràcter interinsular
del Fons d'Art Balear, el dipòsit de les obres al Museu no seria
obstacle per la realització, a partir d'aquest fons, d'exposicions
itinerants a la resta de les Illes Balears.  

Palma, a 17 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2416/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a denominació de medicaments en Braille, amb
qualificació de tramitació davant la comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 29 d'abril  del 1997).

Palma, a 29 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 Comissió.

El RD 2236/1993, de 17 de desembre, pel qual es regula
l'etiquetatge i el prospecte dels medicaments d'ús humà, estableix en
el seu annex 1 que la denominació amb la qual es comercialitza el
medicament podrà imprimir-se en Braille. Es tracta, per tant, d'una
opció voluntària dels laboratoris farmacèutics.

D'aquesta manera, la discriminació per motius físics
continua latent i les administracions públiques que han de vetllar per
la igualtat entre tots els ciutadans fan deixadesa clara de les seves
funcions.

D'altra banda, és un fet que la legislació sobre productes
farmacèutics és competència exclusiva de l'Estat.

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 de
l'Estat per tal que l'opció voluntària dels laboratoris farmacèutics
d'escriure en Braille la denominació amb la qual es comercialitzen
els medicaments passi a ser obligatòria. 

Palma, a 22 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Comissió RGE. núm. 1929/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 d'abril  del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE. núm.
2444/97, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual retira la
pregunta de referència, relativa a obres de millora de la carretera
Maó-Ciutadella, publicada al BOPIB núm. 98, d'11 d'abril
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

al Projecte de Llei RGE. núm. 2199/97, de col•legis professionals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 d'abril  del 1997, a la vista de l'escrit RGE. núm. 2485/97,
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. 100 de 25 d'abril del 1997, en quinze dies.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 100.

- Sumari. Pàg. 2689. Els apartats D), E) i F) de l'apartat 3.12
Preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant Comissió, han
de ser apartats A), B) i C) de l'apartat 3.13 Proposicions no de llei
davant Ple.

- Pàgina 2705. Abans de l'ordre de publicació, cal afegir el títol
3.13 Proposicions no de llei davant Ple, i els apartats D), E) i F)
han de ser apartats A), B) i C).
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