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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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unificació dels centres d'Es Pinaret i Sagrada Família. 3128
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C) RGE núm. 4168/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
nomenament del director general de Menors. 3128

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de rellevància en
el Parlament abans de la presa de possessió. 3128

 
B) RGE núm. 4153/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a anul•lació de l'expedient de regulació
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C) RGE núm. 4154/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a empresa consignatària-naviliera
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D) RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a finançament de l'ampliació dels ponts del tren a Inca. 3130

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
 

A) RGE núm. 4324/97, del Govern de la Comunitat Autònoma, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports. 3130

4. INFORMACIONS
A) Relativa a substitució a la Comissió no permanent per a l'estudi de les causes de l'alta sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes

de les Illes Balears. 3130
 

B) Relativa a substitucions a diverses comissions. 3130
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i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a visita
del president dels EUA a Petra. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4147/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a jaciments
d'ofites. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4156/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
elaboració del Pla territorial parcial de Menorca. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4157/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
interessos del poliesportiu d'Es Mercadal. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4158/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a asfaltat
de la carretera Ferreries-Ciutadella. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4159/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
problemes entre pescadors de Maó i d'Alcúdia. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4164/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a les
societats de caçadors de Balears. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4186/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportació econòmica del Govern a la universitat d'estiu d'Eivissa.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4187/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concerts subvencionats per Ibatur. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4210/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per la Conselleria de Presidència el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4211/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per la Conselleria de Funció Pública
i Interior el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4212/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria de Foment el 1997. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4213/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria de Sanitat i Consum el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4214/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4215/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4216/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria de Turisme el 1997. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4217/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria d'Economia i Hisenda el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4218/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4219/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per la Conselleria de Treball i Formació el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4220/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Serveis d'Aqüicultura Marina, SA el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4221/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Serveis Forestals de Balears, SA (Sefobasa) el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4222/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Serveis de Millora Agrària, SA (Semilla, SA) el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4223/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Foment Industrial, SA el 1997. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4224/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Isba Serveis, SA el 1997. (Mesa de 23 de juliol
del 1997).
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 RGE núm. 4225/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Isba SGR, SA el 1997. (Mesa de 23 de juliol
del 1997).

 RGE núm. 4226/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats pel Centre Balears Europa el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4227/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per Protecció i acollida de
disminuïts psíquics (Proacmin) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4228/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats pel Centre de Formació Empresarial
(CEFEM) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4229/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per Dinamització econòmica al medi
rural el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4230/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per Aigües de la Badia de Palma el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4231/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats pel Consorci per al desenvolupament
econòmic del Raiguer (CDER) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4232/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per l'Institut d'Estudis Baleàrics
(IEB) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4233/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per la Junta d'Aigües de Balears el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4234/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats pel Servei Balear de Salut (Serbasa)
el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4235/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut (IBSJ) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4236/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per l'Institut Balear de la Vivenda
(IBAVI) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4237/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de serveis realitzats per l'Institut Balear de Disseny
(IBD) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4238/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de Promoció del Turisme
(Ibatur) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4239/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan) el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4240/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4241/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Associació General Agrària Mallorquina.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4242/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Balears, Innovació Telemàtica (BITEL,SA) el
1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4244/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut Balear de l'Aigua el 1997. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4245/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Gestió Sanitària de Mallorca el 1997. (Mesa de
23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4246/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per Fires i Congressos de les Balears, SA el 1997.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4247/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
serveis realitzats per l'Institut de Biologia Animal de Balears SA
(Ibabsa) el 1997. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4248/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de la Conselleria de Presidència. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4249/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de la Conselleria de la Funció Pública. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4250/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de la Conselleria de Foment. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4251/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de la Conselleria de Sanitat i Consum. (Mesa de 23 de juliol
del 1997).
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 RGE núm. 4252/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria. (Mesa
de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4253/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4254/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de la Conselleria de Turisme. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4255/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4256/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4257/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de la Conselleria de Treball i Formació.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4258/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4259/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de la junta d'Aigües de Balears. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4260/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal del Servei Balear de Salut (Serbasa). (Mesa
de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4261/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
(IBSJ). (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4262/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi).
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4263/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de l'Associació General Agrària
Mallorquina. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4264/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de l'Institut Balear de Disseny (IBD). (Mesa
de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4265/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de l'Institut Balear de Promoció del Turisme (Ibatur). (Mesa
de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4266/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan). (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4267/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 23 de juliol
del 1997).

 RGE núm. 4268/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de Balears, Innovació Telemàtica, SA (Bitel, SA). (Mesa de
23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4269/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de Gestió Sanitària de Mallorca. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4270/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de Fires i Congressos de les Balears, SA. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4271/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (Ibabsa).
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4272/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de Serveis Forestals de les Balears (Sefobasa). (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4273/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de Serveis de Millora Agrària, SA (Semilla, SA). (Mesa de
23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4274/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal de Foment Industrial, SA. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4275/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal del Centre Balears Europa. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4276/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal d'Isba, SGR. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4277/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
personal d'Isba Serveis, SA. (Mesa de 23 de juliol del 1997).
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 RGE núm. 4278/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de Protecció i acollida de disminuïts
psíquics (Proacmin). (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4279/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal del Centre de Formació Empresarial
(CEFEM). (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4280/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de Dinamització econòmica al medi rural.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4281/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal d'Aigües de la Badia de Palma. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4282/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal del Consorci per al desenvolupament
econòmic del Raiguer. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4283/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de Serveis d'Aqüicultura Marina, SA. (Mesa
de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4284/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de personal de l'Institut Balear de l'Aigua. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4292/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament dels programes de formació ocupacional. (Mesa de 23
de juliol del 1997).

 RGE núm. 4293/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de Codefoc. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4294/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitat
homologades en matèria de formació. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4295/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat pel Codefoc. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4296/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
entitats col•laboradores en matèria de formació. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4297/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió tècnica de formació ocupacional. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4298/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció
formativa amb l'administració local de la Conselleria de Treball i
Formació. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4299/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vies de
coordinació entre la Conselleria de Treball i Formació i altres
conselleries. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4315/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a programes educatius a les aules de capacitació educativa dels
centres de reforma de menors. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4316/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a convenis signats per possibilitar mesures alternatives a
l'internament de menors. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4317/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a campanyes de sensibilització sobre la necessitat de prevenció i
reinserció de menors en situació de conflicte social. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4318/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a tallers formatius realitzats a càrrec del programa protecció de
menors/reforma de menors. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4319/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a obres de condicionament dels centres de reforma de menors. (Mesa
de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4320/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a campanyes per captar persones acollidores de menors en situació
de conflicte social. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4333/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
atorgada per l'Ibatur per a torneig de golf. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

Palma, a 23 de juliol 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.

La visita del President dels EUA a Mallorca ha representat
una ocasió única per poder donar a conèixer la realitat de l'illa i,
aprofitant la projecció informativa a nivell mundial d'aquesta visita,
rendibilitzar-la  a nivell turístic. Segons s'ha publicat a algun diari,
la U.S. Information Service va facilitar als periodistes estrangers un
dossier per tal que aquests poguessin conèixer les particularitats de
la Mallorca que visitaven, oferint una informació especialment
distorsionada.

Preocupa al Govern el fet que, en el dossier esmentat es
doni la imatge, davant l'important nombre de periodistes
internacionals que l'ha rebut, que varios criminales extranjeros
vienen a Mallorca para cometer crímenes especialmente durante la
estación turística de verano?
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No té por el Govern que si es difon aquesta informació
altres criminales extranjeros puguin sentir-se temptats de venir
també a Mallorca para cometer crímenes especialmente durante la
estación turística de verano?

Preocupa al Govern la informació que, suposadament,
s'afegeix a l'anterior, a l'esmentat dossier, en el sentit que la isla
tiene sus propios criminales esperando la llegada de visitantes?

Va aprofitar el President Matas el seu contacte amb el
President Clinton per desfer aquesta distorsionada imatge?

O potser era, precisament, la informació que tenia
previst oferir al President Clinton en la fracassada entrevista de
Petra?

S'ha previst, des de la Direcció General de Política
lingüística, oferir als U.S. Information Service, alguna correcció
respecte de la informació sobre el mallorquín, en el sentit que
aquesta llengua se compone de vocablos castellanos, italianos,
latinos, franceses, portugueses y árabes?

Té previst el Govern demanar més informació a l'U.S.
Information Service per tal de concretar quins són els vocables en
qüestió?

Què opina la Conselleria d'Agricultura de la descripció
que es fa al dossier sobre la sobrassada: "es una salsicha suave,
sazonada con paprika"? No troba la Conselleria que tota la feina
per aconseguir una denominació d'origen per a la sobrassada de
Mallorca se'n va en orris quan des del Govern més poderós del
món s'ofereixen imatges com l'esmentada?

Ha previst la Conselleria impulsar l'elaboració d'un nou
tipus de sobrassada més acord amb la definició de la U.S.
Information Service, amb l'objectiu de conquerir el sucós mercat
nord-americà?

Pensa el Govern encarregar algun estudi respecte d'això?

No troba el Govern que és deliciós que des de la U.S.
Information Service s'informi que el botifarró conté nous i herbes?

Ha fet arribar el Govern una cordial enhorabona al
President Clinton per la perspicàcia i la fiabilitat de les
informacions ofertes als periodistes internacionals per la U.S.
Information Service sobre Mallorca?

Ha notat el Govern que pràcticament l'única informació
correcta de totes les que s'han publicat al dossier de la U.S.
Information Service és la referida a la internacionalment coneguda
i mundialment valorada "pomada" menorquina que, molt
correctament, defineix com a gin and lemon?

Pensa el Govern que podria ser útil a la U.S. Information
Service conèixer que no obstant esser certa la informació referida
a la "pomada" menorquina aquest és un nom que no és vàlid per
al cas de Ciutadella, on se continua anomenant "gin amb
llimonada"?

Té previst el Govern algun tipus d'actuació per tal de
sortir al pas d'aquestes informacions que tant poden perjudicar la
imatge turística de Mallorca?

No pensa el Govern que com a mínim s'hauria de demanar
al Govern dels EUA qui és l'autoritzat autor de les informacions
anteriorment permenoritzades i que s'han donat als periodistes que
cobrien la visita de Clinton a Mallorca?

No troba el Govern que davant l'escassa fiabilitat de les
informacions oferides per la U.S. Information Service s'hauria
d'advertir el Govern dels EUA, no sigui que les informacions de
tipus diplomàtic, militar o estratègic tenguin el mateix calat i
indueixin els EUA a prendre resolucions equivocades?

Si el Govern del país més poderós del món té i ofereix
aquesta imatge de Mallorca, quina deu ser la imatge que en deuen
tenir els altres? Ha previst el Govern, i Ibatur, alguna acció per
canviar aquesta perillosa imatge?

Es Mercadal, a 7 de juliol 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.

És cert que el President del Govern de les Illes Balears va
esperar, infructuosament, a Petra, la compareixença dels Reis
d'Espanya i del President del EUA?

Quantes hores va haver d'esperar el Molt Honorable
President per adonar-se que no vindrien els il•lustres visitants?

Qui havia informat el President de les possibilitats
d'aquesta visita?

Si es va informar el President de forma errònia, s'han
demanat responsabilitats per la pèssima imatge que s'ha donat?

Si no s'havia informat el President d'aquesta possibilitat,
fent-la probable, a qui o què esperava el President a aquelles hores
a Petra?

Ha causat, almenys, malestar en el Govern el fet que el
President dels EUA deixàs plantat el President de les Illes Balears?

Es Mercadal, a 7 de juliol del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

El Pla de pedreres esmenta quatre jaciments de materials
aptes per a conglomerat asfàltic (ofites), ubicats a la Serra de
Tramuntana. Quina és la ubicació exacta d'aquests jaciments?

Palma, a 8 de juliol del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 escrita.

Quins criteris ha seguit el Govern de les Illes Balears a
l'hora de proposar la composició de la Comissió Paritària que ha
de fer el seguiment dels treballs de redacció del Pla Territorial
parcial de l'illa de Menorca?

No creu el Govern que el fet de constituir una comissió
paritària elimina l'autonomia que hauria de tenir el Consell Insular
de Menorca a l'hora de redactar aquest pla?

Pensa el Govern que els ajuntaments han de participar
de forma activa en aquests treballs de redacció?

Palma, a 9 de juliol 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears va reconèixer la necessitat
de compensar l'Ajuntament d'es Mercadal en concepte dels
interessos generats per l'avançament, en un any i mig, de
l'aportació municipal per a la construcció del poliesportiu d'aquell
poble.

Quin interessos entén el Govern que s'han generat al
llarg de l'any i mig que va transcórrer entre la transferència dels
69 milions des de l'Ajuntament i l'inici de les obres?

Té previst el Govern remetre alguna altra quantitat apart
dels 3 milions que ja s'han compromès per aquest motiu?

En quin data es farà efectiu el pagament de la resta dels
interessos esmentats?

Palma, a 9 de juliol del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 escrita.

Quins criteris ha fet servir la Conselleria de Foment a
l'hora de decidir que l'asfaltat de la carretera general entre Ferreries
i Ciutadella, a l'illa de Menorca, es dugués a terme a mitjan juliol
amb els problemes que això ha provocat en coincidir amb l'època
turística més intensa?

Palma, a 9 de juliol del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 escrita.

Els problemes sorgits entre la Confraria de pescadors de
Maó i algunes barques d'arrossegament d'Alcúdia presents al port
de Maó ha creat un profund malestar entre el col•lectiu de pescadors
de l'illa de Menorca.

Davant les denúncies que el president de la Confraria de
pescadors de Maó ha formulat, quines iniciatives ha pres el Govern
de les Illes Balears per mitjançar entre les parts en conflicte?

Ha mantingut alguna reunió el Coordinador a Menorca de
la Conselleria d'Agricultura amb els pescadors?

Palma, a 9 de juliol del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins ajuts s'han concedit des de la Conselleria de Medi
Ambient i Ordenació del Territori a les societats de caçadors de les
Illes Balears, els anys 1996 i 1997 (primer semestre)?

Es demana el llistat, detallant el tipus d'activitat que se
subvenciona.

Palma, a 10 de juliol del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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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 escrita.

Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern a la
Universitat d'Estiu d'Eivissa els anys 1996 i 1997?

Per quin motiu enguany l'aportació del Govern a l'Uimir
-Universitat Internacional de Menorca, Illa del Rei- és de sols
500.000 pessetes quan el pressupost global d'aquesta realització
puja fins a 20 milions de pessetes?

Palma, a 11 de juliol del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 escrita.

En resposta a una recent pregunta parlamentària
formulada pel diputat sotasignant, el Conseller de Turisme
manifestava que si l'Ibatur havia dut a terme una política
subvencionadora de concerts musicals a les illes especialment
desproporcionada, de tal manera que mentre a Mallorca
s'atorgaven subvencions per valor de quasi 80 milions, a Menorca
sols n'arribaven 2.500.000 i a Eivissa 917.000, una diferència prou
substanciosa, era simplement perquè des de Menorca i Eivissa no
s'havien produït peticions respecte d'això.

Enguany, en fer-se pública aquesta resposta, són moltes
les entitats que s'han adreçat a Ibatur demanant ajuts per
patrocinar concerts musicals i la resposta ha estat similar per a
tots: des de l'Institut Balear de Turisme s'insta els peticionaris a
dirigir-se al Consell Insular de Menorca i a demanar la subvenció
a aquesta institució.

Davant aquest actitud de burla a les entitats culturals i
les institucions de Menorca que es varen creure les manifestacions
del Conseller en el sentit que era "la manca de sol•licituds" el
"motiu" que les subvencions concedides a Menorca i Eivissa
fossin tan petites.

Es va informar el Conseller de Turisme sobre els criteris
que aplica Ibatur a l'hora de subvencionar concerts a les diferents
illes, abans de remetre al Parlament la seva resposta de data 12 de
maig del 1997?

Qui marca els criteris d'Ibatur a l'hora de concedir ajuts
per a la realització de concerts?

Té constància Ibatur de la resposta parlamentària del
Conseller de Turisme de data 12 de maig del 1997?

Quantes peticions de subvenció per a la realització de
concerts s'han concedit a entitats i institucions de Menorca per al
1997? Quantes se n'han denegat i per quin motiu?

Quantes subvencions per realitzar concerts s'han
concedit, des d'Ibatur, fins el dia d'avui a entitats i institucions de
l'illa de Mallorca?

Palma, a 11 de juliol del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Presidència durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia 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 escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Funció Pública i Interior durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Foment durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.



3116 BOPIB núm.113 - 28 de juliol del 1997

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Sanitat i Consum durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Turisme durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Conselleria de
Treball i Formació durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Serveis
d'Aqüicultura Marina, SA durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Serveis Forestals
de Balears, SA (Sefobasa) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Serveis de
Millora Agrària, SA (Semilla, SA) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Foment
Industrial, SA durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Isba Serveis, SA
durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Isba SGR, SA
durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat el Centre Balears
Europa durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Protecció i
Acollida de disminuïts psíquics (Proacmin) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat el Centre de
Formació Empresarial (CEFEM) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Dinamització
econòmica al medi rural durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Aigües de la Badia
de Palma durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat el Consorci per al
desenvolupament econòmic del Raiguer (CDER) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut d'Estudis
Baleàrics (IEB) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat la Junta d'Aigües
de Balears durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat el Servei Balear
de Salut (Serbasa) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut (IBSJ) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut Balear
de la Vivenda (Ibavi) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'InstitutBalear
de Disseny (IBD) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut Balear de
promoció del turisme (Ibatur) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis han realitzat els Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Associació
General Agrària Mallorquina durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 16 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Balears,
Innovació Telemàtica (Bitel, SA) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut Balear
de l'Aigua durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Gestió Sanitària
de Mallorca durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat?
Per quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat Fires i Congressos
de les Balears, SA durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de serveis ha realitzat l'Institut de
Biologia Animal de Balears, SA (Ibabsa) durant el 1997?

Quines persones físiques o jurídiques s'han contractat? Per
quin concepte i per quina quantia?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de
Presidència durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de la
Funció Pública durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de
Foment durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de
Sanitat i Consum durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria durant el 1997? Amb quines
funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports durant el 1997? Amb quines funcions
o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de
Turisme durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral durant el 1997? Amb
quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet la Conselleria de
Treball i Formació durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut d'Estudis
Baleàrics durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quins contractes de personal ha fet la Junta d'Aigües de
Balears durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ) 
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.

Quins contractes de personal ha fet el Servei Balear de
Salut (Serbasa) durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut (IBSJ) durant el 1997? Amb quines funcions
o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut Balear de la
Vivenda (IBAVI) durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Associació General
Agrària Mallorquina durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut Balear de
Disseny (IBD) durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut Balear de
Promoció del Turisme (Ibatur) durant el 1997? Amb quines
funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan) durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Serveis Ferroviaris
de Mallorca durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Balears, Innovació
Telemàtica, SA (Bitel) durant el 1997? Amb quines funcions o
amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS) 
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.

Quins contractes de personal ha fet 

Quins contractes de personal ha fet Gestió Sanitària de
Mallorca durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Fires i Congressos de
les Balears, SA durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut de Biologia
Animal de Balears, SA (Ibabsa) durant el 1997? Amb quines
funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Serveis Forestals de
les Balears (Sefobasa) durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Serveis de Millora
Agrària, SA (Semilla, SA) durant el 1997? Amb quines funcions
o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Foment Industrial,
SA durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ) 
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.

Quins contractes de personal ha fet el Centre Balears
Europa durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Isba, SGR durant el
1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Isba Serveis, SA
durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Protecció i Acollida de
disminuïts psíquics (Proacmin) durant el 1997? Amb quines
funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD) 
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.

Quins contractes de personal ha fet el Centre de Formació
Empresarial (Cefem) durant el 1997? Amb quines funcions o amb
quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Dinamització
econòmica al medi rural durant el 1997? Amb quines funcions o
amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.



BOPIB núm.113 - 28 de juliol del 1997 3125

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Aigües de la Badia
de Palma durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin
càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG) 
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.

Quins contractes de personal ha fet el Consorci per al
desenvolupament econòmic del Raiguer durant el 1997? Amb
quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH) 
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.

Quins contractes de personal ha fet Serveis
d'Aqüicultura Marina, SA durant el 1997? Amb quines funcions
o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI) 
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.

Quins contractes de personal ha fet l'Institut Balear de
l'Aigua durant el 1997? Amb quines funcions o amb quin càrrec?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ) 
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.

Segons l'article 90 del Decret 174/1996, els programes de
formació ocupacional poden estar finançats amb el Fons Social
Europeu, "Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional",
íntegrament per la Comunitat Autònoma i Fons de la Unió Europea
diferents dels Fons Social Europeu. Per tant, quina quantitat té
previst ingressar i aportar la comunitat autònoma de cadascuna de
les administracions implicades?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK) 
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.

De quin pressupost disposa el Codefoc especificant el total
per cada capítol econòmic i l'illa per als exercicis del 1996 i del
1997?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL) 
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 entitats estan homologades en matèria de
formació, especificant el seu àmbit territorial?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM) 
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.

Quin personal ha estat contractat pel Codefoc a cada illa,
especificant càrrec i sou?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN) 
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 entitats són col•laboradores en matèria de
formació, especificant el seu àmbit territorial?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO) 
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.

S'ha constituït la Comissió Tècnica de Formació
Ocupacional?

Qui la forma?

Quantes vegades s'ha reunit?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP) 
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.

Té la Conselleria de Treball i Formació concertada
qualque acció formativa amb l'administració local?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ) 
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 vies de coordinació amb altres conselleries ha
establert la Conselleria de Treball i Formació per a l'establiment
uniforme i complementari dels plans de formació de la CAIB?

Palma, a 15 de juliol del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR) 
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.

Quins programes educatius es realitzen a les aules de
capacitació educatives, els centres de reforma d'Es Pinaret i la
Sagrada Família?

Quants de menors hi han participat durant el 1996 i fins al
31 de juliol del 1997?

Palma, a 18 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS) 
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.

Quins convenis ha signat la Conselleria de Funció Pública
i Interior amb administracions i ONG per possibilitar l'execució de
mesures alternatives a l'internament de menors a totes les Illes
durant el 1996 i fins al 31 de juliol del 1997?

Quines ONG han signat convenis?

Quines administracions han signat convenis?

Palma, a 18 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT) 
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 campanyes o actuacions s'han dut a terme durant
el 1996 i  fins al 31 de juliol del 1997 per aconseguir la
sensibilització de la població i dels responsables municipals sobre
la necessitat de la prevenció i posterior reinserció de menors en
situació de conflicte social?

Palma, a 18 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU) 
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.

Quins tallers formatius s'han realitzat a càrrec del
programa de protecció de menors/reforma de menors durant el
1996?

I fins al 31 de juliol del 1997?

Quin ha estat el pressupost invertit en aquests tallers?

Palma, a 18 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV) 
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 obres s'han realitzat per condicionar els centres
de reforma per garantir la seguretat i el benestar dels menors
durant el 1996 i fins al 31 de juliol del 1997?

Quin pressupost i quines característiques han tengut
aquestes obres?

Palma, a 18 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX) 
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 campanyes s'han realitzat durant el 1996 i fins al
31 de juliol del 1997 per informar i captar famílies o persones
acollidores de menors en situació de conflicte social?

Palma, a 18 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY) 
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 ha estat la subvenció atorgada per part de l'Ibatur
a "Pula Golf" per a l'organització del torneig de golf en la modalitat
skim game, que tengué lloc el passat mes d'abril?

Quins han estat els criteris i quines les valoracions
emprats per part de l'Ibatur per a l'atorgament d'aquesta subvenció?

Palma, a 21 de juliol del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4152/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a treballadors de l'empresa Iscomar. (Mesa de
23 de juliol del 1997).

Palma, a 23 de juliol 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 solucions té previstes el conseller de Treball i
Formació, Sr. Camps, en el cas que la readmissió dels treballadors
sotmesos a l'expedient de regulació temporal de l'empresa Iscomar
no sigui possible?

Palma, a 8 de juliol del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4165/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a unificació dels centres d'Es Pinaret i Sagrada Família, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 de juliol del
1997).

 RGE núm. 4167/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a places creades a l'oficina de defensa dels drets del menor, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).
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 RGE núm. 4168/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a nomenament del director general de Menors, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

Palma, a 23 de juliol 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 comissió.

Té previst la Conselleria de la Funció Pública i Interior
unificar els centres de reforma d'Es Pinaret i Sagrada Família?
Quins criteris seguirà la Conselleria de la Funció Pública i Interior
per a la unificació dels esmentats centres de reforma?

Palma, a 11 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina 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 comissió.

Com s'han cobert les places que s'han creat a l'Oficina
de defensa dels drets del menor?

Palma, a 11 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Per quin motiu no s'ha nomenat la persona responsable
de la Direcció General de Menorca? Es preveu aquest
nomenament?

Palma, a 11 de juliol del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4150/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a compareixença dels càrrecs públics de rellevància en
el Parlament abans de la presa de possessió, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4153/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a anul•lació de l'expedient de
regulació temporal de l'empresa Iscomar, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 de
juliol del 1997).

 RGE núm. 4154/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a empresa consignatària-naviliera
Iscomar, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

 RGE núm. 4300/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a finançament de l'ampliació dels ponts del tren a Inca,
amb qualificació de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 23 de juliol del 1997).

Palma, a 23 de juliol 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.

Amb motiu del Debat de Política General sobre l'estat de
la Nació, del 12 de juny del 1997, es va aprovar al Congrés dels
Diputats una resolució presentada pel Grup Català -Convergència
i Unió- instant el Govern de l'Estat a presentar a les Corts Generals,
abans de finalitzar l'any 1997, un projecte de llei en el qual
s'estableixi l'obligatorietat, per a determinats càrrecs públics de
rellevància, de sotmetre's, abans de la seva presa de possessió, a una
compareixença davant una comissió parlamentària del Congrés dels
Diputats.

La proposta, que va ser aprovada, es basa en la necessitat
d'incrementar els controls parlamentaris sobre els nomenaments dels
alts càrrecs i en la conveniència que aquests siguin coneguts pel
Parlament abans de prendre possessió, donant l'oportunitat al
Legislatiu d'expressar el desacord amb determinats nomenaments si
es tracta de persones que, abans, han tengut alguna rellevància i són
coneguts per actituds poc acords amb la responsabilitat que han
d'assumir.

Atès que aquesta proposta fou aprovada pel Congrés dels
Diputats, sense que tan sols s'hi presentàs cap esmena, com a
mesura per promoure la regeneració democràtica i la recuperació de
la credibilitat de les institucions parlamentàries.
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Atès que el que es considera positiu pel Congrés dels
Diputats i la seva relació amb el Govern de l'Estat, des d'aquesta
perspectiva també s'hi ha de considerar per als parlaments
autonòmics i els governs de les comunitats autònomes.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal
que abans de finalitzar el 1997 presenti davant el Parlament un
projecte de llei en el qual s'estableixi l'obligació per a determinats
càrrecs públics de rellevància de sotmetre's, amb caràcter previ a
la seva presa de possessió, a una compareixença davant una
comissió parlamentaria, la qual haurà d'analitzar la trajectòria del
càrrec públic i conèixer aquells fets que puguin ser d'interès
atenent a les responsabilitats públiques que haurà d'assumir.

Palma, a 8 de juliol del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Amb data de 18 de novembre del 1996, el director
general de la Conselleria de Treball i Formació va emetre
resolució en el sentit de "denegar a la empresa Isleña Marítima de
Contenedores S.A. -Iscomar S.A.- la solicitud de extinción de
contratos de trabajo".

Aquesta resolució recollia els següents pronunciaments:

"Que estamos en presencia de sociedades vinculadas en
muchos casos por vinculaciones familiares, con práctica
coincidencia directa o indirecta de miembros de órganos
directivos y de administración, en las que la unidad de dirección
y organización es inequívoca.

Se trata de sociedades que, pese a conservar su
personalidad jurídica, están sometidas a un mismo y único poder
de decisión, hasta el punto de que en ocasiones, como ha quedado
demostrado, realizan prestaciones indistintamente en servicios
concedidos a una u otra empresa, en algunos casos con identidad
de objetos sociales.

Los trabajadores de una empresa pasan a formar parte de
la plantilla de otras, conservando la antigüedad que tenían en las
anteriores, hasta ahora.

Muchas de las empresas operan con comunicación de
sus patrimonios, llegando la confusión patrimonial del grupo hasta
el punto que el patrimonio de unas sirve de garantías de deudas de
otras.

Todas esas circunstancias revelan de manera inequívoca
la existencia de un grupo de empresas.

Que si esta cantidad es improductiva es debido a la
decisión empresarial de mantener desembarcado al personal que lo
percibe, siendo substituido en sus puestos de trabajo por personal
contratado por otras empresas del grupo...

Sólo puede interpretarse la actual petición como la
culminación de un proceso iniciado hace dos años, tendente a la
substitución del personal de flota de Iscomar, regulado a través del
convenio colectivo, con representación de los trabajadores, con
relación laboral indefinida, costes salariales pactados y antigüedades
reconocidas, por personal de más bajo coste social y difícil modo de
actuación laboral colectiva, utilizando para ello diversas empresas
del grupo y, a veces, hasta constituidas ex-profeso, trasvasando
recursos materiales y humanos de una a otra empresa y poniendo a
los trabajadores en una situación de hechos consumados, que han
provocado un gran número de bajas pactadas, despidos y acuerdos
de modificación de condiciones contractuales."

Aquests antecedents relatats anteriorment no han sofert
cap tipus de modificació; malgrat això, la Direcció General de
Treball de la Conselleria de Treball i Formació va emetre, amb data
18 d'abril del 1997, resolució per la qual autoritza l'empresa Iscomar
a la suspensió temporal d'activitats dels 17 treballadors per un
període de 12 mesos susceptible d'ampliació...

Amb data de 15 de maig del 1997, el Sindicat de
Treballadors de la marina mercant va interposar recurs ordinari en
contra d'aquesta resolució.

És per això que presentam la següent Proposició no de
llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a que, vists els antecedents i el recurs presentat pel
sindicat -STMM- reconsideri i anul•li l'acceptació d'aquest
expedient de regulació temporal d'activitat dels treballadors.

Palma, a 8 de juliol del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'empresa consignatària naviliera Iscomar, d'un llarg
historial de conflictes laborals i amb uns importants deutes a les
distintes administracions de l'Estat -Seguretat Social, Hisenda i
banca pública- molt superiors al que és el seu patrimoni i que, en
cap moment, no s'han pres decisions de reclamar aquestes quantitats
a l'empresa fent abandó de la seva responsabilitat política d'una
bona administració pública, té actualment una concessió
administrativa de cabotatge península-Balears concedida per la
Direcció General de la marina mercant.
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En base a tot un entramat d'enginyeria econòmico-
financera, aquesta companyia, englobada en un grup d'empreses
d'un abast molt més ample, ha realitzat interposició d'empreses
que a la pràctica han aconseguit que totes les tripulacions dels
distints vaixells hagin canviat i així, ara, aquests vaixells estan
tripulats per personal que es troba en una situació de greu
precarietat laboral i sindical: manca de conveni, de representació
sindical, de seguretat ocupacional, etc., incorrent, segons la
inspecció de treball de Balears, en infracció per falta greu amb
data 15 de novembre del 1995.

Una de les responsabilitats primordials de
l'Administració és procurar que les seves decisions vagin en la
línia de garantir la millor situació possible pels seus administrats
que, en cap cas, puguin donar-se situacions de desemparament i
pèrdua de garanties dels drets fonamentals dels ciutadans: llibertat
sindical, dret a un treball digne, a la no discriminació, etc.

És per això que presentam la següent Proposició no de
llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè la Direcció General de la Marina Mercant retiri la
concessió administrativa de cabotatge península-Balears que
actualment té concedit a l'empresa Iscomar.

Palma, a 8 de juliol del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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.

La densitat dels trànsit que transcorre sota els ponts del
tren a la ciutat d'Inca fa necessari un eixamplament d'aquests,
ampliacions a les quals no poden fer front les arques municipals.

En concret, eixamplar el pont del carrer Fra Juníper
Serra, que comunica el casc urbà amb el polígon industrial, és de
vital importància per al desplegament de l'activitat industrial que
necessita Inca i, l'altre, que enllaça la carretera de Palma a
Alcúdia, degut al volum de trànsit rodat, també necessita
l'esmentada ampliació, de 2 a 4 carrils, tal i com està previst.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
financiï l'ampliació dels dos ponts del tren d'Inca.

Palma, a 15 de juliol del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 4324/97, del Govern de la Comunitat Autònoma,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de juliol del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre el model educatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitució a la Comissió no permanent per a

l'estudi de les causes de l'alta sinistrabilitat a les carreteres i vies
urbanes de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de juliol del 1997, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4189/97, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es comunica la substitució de l'Hble. Sr. Vicent Tur
i Torres per l'Hble. Sra. Mercè Amer i Riera a la Comissió no
permanent per a l'estudi de les causes de l'alta sinistrabilitat a les
carreteres i vies urbanes de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de juliol del 1997, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4306/97, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comuniquen les substitucions següents:

* A la Comissió d'Economia, l'Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort
substituirà l'Hble. Sr. Maurici Rovira i de Alós.

* A la Comissió de Turisme, l'Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort
substituirà l'Hble. Sr. Carles Cañellas i Fons.
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* A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, l'Hble. Sr. Joan
Flaquer i Riutort substituirà l'Hble. Sra. Margalida Ferrando i
Barceló.

* A la Comissió d'Assumptes Socials, l'Hble. Sr. Maurici Rovira i de
Alós substituirà l'Hble. Sr. Joan Verger i Pocoví.

* A la Comissió de Reglament, l'Hble. Sr. Joan Verger i Pocoví
substituirà l'Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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