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D) RGE núm. 4549/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Camí de Cavalls.
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A) RGE núm. 4456/97, del Grup Parlamentari d¡Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret 92/1997, de
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universitaris de les Illes Balears. 3287

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
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B) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei del Consell Social de la Universitat de les Illes

Balears, RGE núm. 3702/97. 3291
 

C) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei pel qual es regula el voluntariat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, RGE núm. 2948/97. 3291
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4. INFORMACIONS
A) Anunci del concurs per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de l'obra civil juntament amb l'estudi de seguretat, de la

rehabilitació de l'edifici situat als carrers Palau Reial, Victoria i Conqueridor de Palma de Mallorca. 3291

 

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 118. 3292
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4418/97, del Grup Parlamentari Mixt, al
Govern de la CA, relativa a assumpció de competències en matèria
d'educació. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa al tall de subministrament elèctric del dia
22 d'agost. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4506/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a competències en matèria d'educació i
el seu finançament. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

Palma, a 9 de setembre 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre l'assumpció de competències en matèria
d'educació.

A pocs mesos de l'assumpció per part de la CAIB de les
competències en matèria d'educació resten per aclarir, encara,
moltes qüestions que posen en dubte que el traspàs d'aquesta
competència es faci en condicions òptimes per què la nostra
Comunitat pugui desenvolupar satisfactòriament aquesta matèria:
finançament de la Reforma, compromisos de construcció dels
centres necessaris per a dur-la a terme, funcionaris a traspassar i
en quines condicions salarials i laborals, necessitats de nova
plantilla a la Reforma a cofinançar amb el Govern Central, suport
a la implantació de la llengua catalana com a llengua vehicular a
l'ensenyament,...

Eivissa, a 30 de juliol del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre el tall de subministrament elèctric del dia 22
d'agost.

El propassat dia 22 es produí un sobtat tall de
subministrament d'energia elèctrica que va durar fins a sis hores
a alguns indrets de les illes de Mallorca i Menorca. L'apagada
suposà perjudicis per als consumidors i empreses de tots els
sectors econòmics i mostrà fallides i errors d'informació, de
seguretat i de plans d'emergència.

Ateses les competències del Govern en matèria de
planificació d'instal•lacions energètiques, defensa del consumidor
i ordenació del territori, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent interpel•lació amb caràcter d'urgència: Mesures que va
prendre el Govern en relació a l'apagada de dia 22 d'agost i
propòsits per tal d'evitar la seva repetició en el futur.

Palma, a 26 d'agost del 1997.
El portaveu suplent:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre les competències en matèria d'educació i el seu
finançament.

Situació del procés de transferències de les competències
d'educació i finançament d'aquestes.

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El portaveu:

Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4342/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a subvencions, transitòries i extraordinàries, al transport aeri pels
residents de les Illes Balears. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4343/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a subvencions en matèria de policies locals corresponents a l'any
1997. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4344/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a sol•licituds presentades al Pla singular de subvencions per a la
promoció dels esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears
corresponents al 1997, i subvencions concedides. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4345/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a sol•licituds presentades al Pla singular de subvencions per a la
realització dels campionats de Balears corresponents al 1997, i
subvencions concedides. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4346/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a sol•licituds presentades a la convocatòria de subvencions a
associacions juvenils, seccions juvenils i entitats prestadores de
serveis a la joventut per a la realització d'intercanvis, mitjançant el
programa Joventut amb Europa, corresponents a l'any 1997, i ajudes
concedides. (Mesa de 9 de setembre del 1997).
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 RGE núm. 4347/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds presentades al Pla singular d'ajudes per als
desplaçaments dels esportistes de Balears a la península amb motiu
de campionats o lligues nacionals, i ajudes concedides. (Mesa de 9
de setembre del 1997).

 RGE núm. 4348/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions en matèria de joventut corresponents a l'any
1997, concedides. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4349/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds presentades per obtenir les subvencions en
matèria de joventut corresponents a l'any 1997. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4350/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cost de la publicitat efectuada per informar al residents
en les Illes Balears del contingut del Decret 25/97, de 7 de febrer,
sobre el règim transitori i extraordinari de subvencions al transport
aeri pels resident a les Illes Balears. (Mesa de 9 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4351/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a esportistes masculins i femenins federats a les Illes
Balears. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4352/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions concedides a associacions de consumidors
i usuaris entre el 1990 i el 1997. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4353/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses abonades al sr. Sebastià Rico Pons. (Mesa de 9
de setembre del 1997).

 RGE núm. 4354/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a les Empreses públiques, societats, entitats i
fundacions. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4355/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a les Entitats Autònomes de l'Administració
Autonòmica. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4356/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria d'Economia i Hisenda. (Mesa
de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4357/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Foment. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4358/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4359/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Turisme. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4360/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Treball i Formació. (Mesa de
9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4361/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Sanitat i Consum. (Mesa de
9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4362/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a la Conselleria de Presidència. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4363/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB, corresponent a Presidència. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4364/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB. Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4365/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB. Conselleria de Funció Pública i Interior. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).
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 RGE núm. 4366/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
CAIB. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4367/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aportació econòmica del Govern Balear per a la
construcció i posada en funcionament de la Residència d'ancians
d'Alaior. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4368/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inversions del Govern Balear en Àrees de Rehabilitació
Integrada de les Illes Balears en el període 1991 al 1997. (Mesa de
9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4369/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a àrees de les Illes Balears declarades com de rehabilitació
integrada. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4370/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla d'ordenació de la badia de Fornells. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4398/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
conjuntes entre el MAPA-CAIB per l'any 1997. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4399/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
millora dels camins rurals a les nostres illes. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4401/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Residència
Oficial del Cap Pinar. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4419/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cost de la celebració de l'eliminatòria de la Copa Davis
a Cala Rajada. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4420/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a creació d'una xarxa d'assessors lingüístics a les Illes
Balears. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4486/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a prevenció d'incendis a Eivissa. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4487/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a pla comarcal d'incendis a Eivissa. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4494/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversions
empresarials a les Balears. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4497/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a contractació de
Pere Rotger. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4498/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nombre de
declarants per IRPF a les Illes Balears. (Mesa de 9 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4499/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a persones
contractades a les Illes Balears durant el 1997. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4507/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a notificació a la
companyia Flebasa. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4508/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exigència d'un
remolcador o hèlice addicional a Flebasa. (Mesa de 9 de setembre
del 1997).

 RGE núm. 4509/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ordenació
d'usos del port de Ciutadella. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4510/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amarraments
del port de Ciutadella. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4511/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autoritzacions
d'atracament al port de Ciutadella. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4512/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Caulerpa
taxifolia. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4513/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes als
programes Integra i Horizon, 98-99. (Mesa de 9 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4514/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes-
programa de formació vigents. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4515/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tècnics de
l'Ibasan. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4516/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci de Son
Tugores. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4550/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia dels veïns de la
barriada de Ses Figueres. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4551/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de l'Ibatur dins
el programa d'esdeveniments i patrocinis. (Mesa de 9 de setembre del
1997).
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 RGE núm. 4552/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges educacionals i de
familiarització. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4553/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes publicitàries.
(Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4554/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiovisuals i diapositives.
(Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4555/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentacions dutes a
terme. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4556/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat d'Ibatur a
catàlegs de tour operators. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4557/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions entre Ibatur i
els tour operators. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4558/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de l'Ibatur dins
l'apartat d'ajudes a la promoció. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4559/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament extern per a
l'apartat d'ajudes a la promoció. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4560/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència a fires
turístiques. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4561/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de mercat i
conjuntura. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4562/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicacions d'interès
turístic. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4563/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de l'entorn turístic.
(Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4564/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a seminaris i congressos.
(Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4565/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves tecnologies. (Mesa
de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4566/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses amb càrrec a la
partida 1210175110120200. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4567/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses amb càrrec a la
partida 1210175110122000. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4568/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses amb càrrec a la
partida 1210175110122109. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4569/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses amb càrrec a la
partida 1210175110123000. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4570/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses amb càrrec a la
partida 1210175110122706. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4571/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències corrents amb
càrrec a la partida 1210175110140400. (Mesa de 9 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4572/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències corrents amb
càrrec a la partida 1210175110144200. (Mesa de 9 de setembre del
1997).

 RGE núm. 4573/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210175110160101. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4574/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210175110162200. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4575/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210175110162300. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4576/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210175110164000. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4577/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210175110164012. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4578/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210275110160100. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4579/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1210275110162200. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4580/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1230175120162300. (Mesa de 9 de setembre del 1997).
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 RGE núm. 4581/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions amb càrrec a la
partida 1230175120164000. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4589/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a variant de
Ferreries. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4590/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera de
Maó-Fornells. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

Palma, a 9 de setembre 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.

Atès que el dia 30 de juny finalitzà el termini establert
en l'ordre (BOCAIB 35/22-03-1997) que desenvolupava el Decret
25/97, de 7 de febrer, sobre el règim transitori i extraordinari de
subvencions al transport aeri pels residents a les Illes Balears;

1.- Quants residents de les Illes Balears s'han acollit a les
subvencions transitòries i extraordinàries referides?, indicant
número de desplaçaments pels quals s'ha sol•licitat la corresponent
subvenció.

2.- Quina és la quantitat total de despeses sufragada pel
compliment del Decret 25/97, de 7 de febrer, sobre el règim
transitori i extraordinari de subvencions al transport aeri pels
residents a les Illes Balears.

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quines entitats locals de les Illes Balears han
sol•licitat les subvencions establertes en l'Ordre de 18-02-1997, de
subvencions en matèria de policies locals? indicant-ne, projectes
i pressuposts presentats per cadascuna de les entitats locals
sol•licitants.

2.- Quines subvencions en matèria de policies locals per
al 1997 s'han concedit?

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines sol•licituds s'han presentat al Pla singular de
subvencions per a la promoció dels esportistes i tècnics esportius de
les Illes Balears corresponents al 1997?

2.- Quines subvencions s'han concedit per a la promoció
dels esportistes i tècnics esportius de les Illes Balears corresponents
al 1997, indicant singularment les ajudes.

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines sol•licituds s'han presentat al Pla singular de
subvencions per a la realització dels campionats de Balears
corresponents al 1997, especificant-ne pressupost presentat per
cadascun dels campionats.

2.- Quines subvencions s'han concedit per a la realització
dels campionats de Balears corresponents al 1997, especificant-ne
cadascuna de les subvencions.

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines han estar les sol•licituds presentades a la
convocatòria de subvencions a associacions juvenils, seccions
juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut per a la
realització d'intercanvis, mitjançant el programa Joventut amb
Europa, corresponents a l'any 1997, especificant-ne cadascuna de
les sol•licituds, projecte presentat i pressupost corresponent.

2.- Quines han estat les ajudes concedides pel Govern
Balear pel mateix concepte? especificant-ne cadascuna de les ajudes
concedides, perceptor, projecte i pressupost corresponent.

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

1.- Quines han estat les sol•licituds presentades al Pla
singular per als desplaçaments dels esportistes de Balears a la
península amb motiu de campionats o lligues nacionals
corresponents al 1997?, especificant-ne cada ajuda sol•licitada i
motiu.

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les subvencions del Govern Balear en
matèria de joventut corresponents al 1997, segons s'indica en
l'Ordre publicada al BOCAIB 27/4-03-1997, concedides?
especificant-ne, cadascuna de les subvencions i el seu
corresponent projecte.

Es Castell, a 10 de juliol del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les peticions per a rebre les
subvencions del Govern Balear en matèria de joventut
corresponents al 1997, segons s'indica en l'Ordre publicada al
BOCAIB 27/4-03-1997?, especificant-ne, cadascuna de les
peticions, projectes presentats i pressuposts corresponents.

Es Castell, a 10 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quin va ser el cost de la publicitat efectuada per informar
als residents en les Illes Balears del contingut del Decret 25/97, de
7 de febrer, sobre el règim transitori i extraordinari de subvencions
al transport aeri pels residents a les Illes Balears?

Es Castell, a 10 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Atès que en resposta a preguntes anteriorment
presentades, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no va
poder emetre resposta degut a la falta de coneixement sobre la
qüestió;

Atès que en l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports, de 31-01-1997, del Pla Singular de subvencions per a la
realització dels campionats de les Illes Balears, se sol•licitava a les
federacions que actuen a Balears que, entre la documentació a
presentar, indicassin el número d'esportistes masculins i femenins
federats a la seva;

Quants esportistes masculins estan federats en 1997 a les
diferents Federacions esportives de Balears? especificant-ne número
d'esportistes a cadascuna de les més de quaranta federacions que
actuen a les Illes Balears; i, si és possible, distribució dels
esportistes per illes.

Quantes esportistes femenines estan federades en 1997 a
les diferents Federacions esportives de Balears? especificant-ne
número d'esportistes a cadascuna de les més de quaranta federacions
que actuen a les Illes Balears, i, si és possible, distribució dels
esportistes per illes.

Es Castell, a 10 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les subvencions concedides pel Govern
Balear a associacions de consumidors i usuaris de les Illes Balears
en el període 1990 al 1997, especificant-ne subvenció anual a
cadascuna de les associacions perceptores i àmbit territorial
d'activitat de cada associació.

10 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en la resposta del Govern Balear a sol•licitud
de documentació de despeses a càrrec de la partida
13301.457001.22706 i 13001.457001.64000, corresponents a l'any
1996 figuren les següents:

580.000 pessetes a Sebastià Rico i Pons, amb la
identificació "Premis Cornelius Atticus".

1.499.996 pessetes a Sebastià Rico i Pons, amb la
identificació "Treballs de col•laboració amb la Direcció General
d'Esports";

Es formulen les preguntes següents:

1.- Quines despeses concretes es van realitzar pel premi
"Cornelius Atticus", per un cost de 590.000 pessetes, i que van ser
abonades al sr. Sebastià Rico i Pons.

2.- Quins treballs concrets de "col•laboració amb la
Direcció General d'Esports" va realitzar el sr. Sebastià Rico i Pons
el 1996, els quals van representar unes despeses de 1.499.996
pessetes?

Es Castell, a 20 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de les diverses Empreses públiques,
societats, entitats i fundacions estan incloses en l'àmbit d'aplicació
de la Llei 2/96, d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts
Càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de les referides entitats, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de les referides entitats, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de les diverses Entitats Autònomes de
l'Administració Autonòmica estan incloses en l'àmbit d'aplicació de
la Llei 2/96, d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts
Càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de les referides entitats, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de les referides entitats, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria d'Economia i Hisenda
estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96,
d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Foment estan
incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96, d'Incampatibilitats
dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears?
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Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96,
d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Turisme estan
incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96, d'Incampatibilitats
dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Treball i Formació
estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96,
d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Sanitat i Consum
estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96,
d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines persones de la conselleria de Presidència estan
incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96, d'Incampatibilitats
dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de Presidència del Govern estan
incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96, d'Incampatibilitats
dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida Presidència, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida Presidència, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral estan incloses en l'àmbit
d'aplicació de la Llei 2/96, d'Incampatibilitats dels membres del
Govern i Alts Càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Funció Pública i
Interior estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96,
d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones de la conselleria de Cultura, Educació i
Esports estan incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96,
d'Incampatibilitats dels membres del Govern i Alts Càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració
d'activitats i en quina data s'ha fet?, indicant-ne identitat de la
persona i càrrec que s'ocupa.

Quines persones de la referida conselleria, incloses en
l'àmbit d'aplicació de la Llei, han realitzat l'obligada declaració de
béns i drets patrimonials i en quina data s'ha fet? indicant-ne
identitat de la persona i càrrec que s'ocupa.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Ateses les informacions contradictòries sobre quina serà
l'aportació econòmica definitiva total del Govern Balear per a la
construcció i posada en funcionament de la Residència d'Ancians
d'Alaior;

Atès que s'ha dit públicament que els cinquanta milions
anunciats inicialment com aportació econòmica del Govern Balear
seran finalment reduïts;

1.- Quina serà l'aportació econòmica total del Govern
Balear per a la construcció i posada en funcionament de la
Residència d'Ancians d'Alaior?, especificant-ne exercicis
pressupostaris prevists per a la realització d'aquesta aportació.

2.- Quines han estat les aportacions econòmiques,
directes, via subvenció o convenis, o altres, del Govern Balear per
a la construcció, rehabilitació, reforma i manteniment, i
funcionament de les Residències d'Ancians a les Illes Balears,
corresponents al període 1990-1997?, indicant-ne destí localitzat
de cadascuna d'aquestes aportacions.

3.- Quines han estat les aportacions econòmiques,
directes, via subvenció o convenis, o d'altres, del Govern Balear
per a la construcció, rehabilitació, reforma, manteniment i
funcionament dels "Clubs de la Tercera Edat" o centres anàlegs a
les Illes Balears, corresponents al període 1990-1997, indicant-ne
el destí localitzat de cadascuna d'aquestes aportacions.

Es Castell, a 2 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quines han estat les inversions del Govern Balear en
actuacions programades, en compliment del Decret 39/1991, de 2
de maig, sobre Declaració d'Àrees de Rehabilitació Integrada, en
aquestes àrees declarades a les Illes Balears, entre el 1991 i el
1997?, indicant-ne quantia de les inversions o subvencions
concedides cadascun dels anys, objecte de l'ajuda i municipi en el
qual es realitza cada actuació.

Es Castell, a 3 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quines són les àrees de rehabilitació integrada declarades
pel Govern Balear, d'ençà l'entrada en vigor del Decret 39/1991, de
2 de maig? indicant-ne municipi i data de la declaració.

Quins expedients estan actualment en procés d'incoació
per a la referida declaració, prèvia ordre del Conseller
corresponent?.

Es Castell, a 3 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Atès que en resposta de 5 de febrer, RGS núm. 1445/1997,
a pregunta formulada sobre el projecte de dàrsena a la badia de
Fornells, el llavors conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, sr. Bartomeu Reus i Beltran, informà que "el
Govern Balear, al llarg de l'any 1997, desenvoluparà un Pla
d'ordenació de la badia de Fornells en el qual es preveuran les
instal•lacions portuàries".

Atès que el ple de l'Ajuntament d'Es Mercadal recentment
acordà demanar la realització d'estudi d'impacte ambiental per
qualsevol dels projectes de dàrsena que es puguin preveure;

1.- En quina situació de realització es troba la redacció del
Pla d'ordenació de la badia de Fornells? Quina és la dat que preveu
el Govern Balear per a la seva finalització?

2.- Preveu, el Govern Balear, incloure l'estudi d'impacte
ambiental per a avaluar qualsevol projecte d'instal•lacions portuàries
a la badia de Fornells?

Es Castell, a 4 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quines són les obres, descripció i cos de cadascuna, que
es classifiquen com a interès general del programa d'actuacions
conjuntes entre el MAPA-CAIB per l'any 1997 incloses en el
protocol existent entre la Conselleria i el Ministeri d'Agricultura,
Comerç i Alimentació?

Palma, a 29 de juliol del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

Quines són les obres de millora dels camins rurals a les
nostres illes que s'executaran per part de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria a l'any 1997?

Palma, a 29 de juliol del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina partida pressupostària es dedicaran 100 milions
per a la construcció de la residència per a caps de Govern o d'Estat
del Cap Pinar?

Palma, a 30 de juliol del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Ateses les informacions que indiquen que el Govern
Balear cobrirà part del dèficit generat per la celebració de
l'eliminatòria de la Copa Davis a Cala Rajada, amb una aportació
de 20.000.000 pessetes.

1.- Quina serà l'aportació econòmica del Govern Balear
a la celebració de l'eliminatòria de la Copa Davis a Cala Rajada?

2.- A quina partida o partides s'imputarà la referida
aportació econòmica?

3.- Quina ha estat o serà la participació econòmica de
l'IBATUR per la celebració de l'eliminatòria de la Copa Davis a
Cala Rajada?

Es Castell, 24 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Atès que el passat mes d'abril, el director general de
Política Lingüística i Cultural, sr. Jaume Gil, anuncià la creació
d'una xarxa d'assessors lingüístics per a la normalització interna de
diferents col•lectius professionals, sindicals, etc;

Atès que aquesta mesura es preveia en substitució dels
convenis fins ara signats entre el Govern Balear i aquest col•lectiu
i que, per aquest motiu, ja s'havia realitzat entrevistes amb els
Col•legis de Notaris, amb la PIMEN, amb la CAEB i els sindicats;

Es formulen les preguntes següents:

1.- Quines mesures ha adoptat o pensar adoptar el Govern
Balear per a la creació d'aquesta xarxa d'assessors lingüístics?

2.- Quants assessors lingüístics es preveuen posar a
disposició d'aquests col•lectius professionals i sindicals durant l'any
1997?

3.- Quin àmbit territorial abastarà aquesta xarxa
d'assessors lingüístics? Comptaran amb assessors lingüístics els
col•lectius professionals, sindicals, de comerç, de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera?

4.- Quin pressupost preveu el Govern Balear per a la
implantació d'aquesta xarxa d'assessors lingüístics durant l'any
1997?

Es Castell, 28 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quina dotació pressupostària existeix per a l'any 97 per a
l'illa d'Eivissa en matèria de prevenció d'incendis, desglossada per
partides?

A quantes hectàrees està previst que afecti aquesta
inversió?

Es té previst mantenir la mateixa inversió del 97 per als
propers anys?

Palma, a 20 d'agost del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina inversió s'ha fet en prevenció d'incendis per a l'illa
d'Eivissa, des de l'aprovació del Pla comarcal d'incendis,
desglossada per partides?

Palma, a 20 d'agost del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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

Amb motiu del viatge del president Matas al Carib,
aquest va recomanar als empresaris de les Balears invertir en
aquella regió, la qual cosa va provocar severes crítiques, no sols
provinents de la resta de formacions polítiques, sinó també de
cercles empresarials. Ara des de la Conselleria de Turisme s'ha fet
una crida als empresaris de les Balears per tal que reinverteixin els
beneficis que generen les seves empreses a la nostra comunitat.

No creu el Govern que aquesta doble recomanació, en
un mateix any, pot contribuir a desorientar els inversors de les
Balears que, si arribassin a fer cas de les indicacions que els fa el
Govern no sabrien ben bé per quina de les dues han d'optar, o, en
qualsevol cas, amb quin percentatge han de fer cas a cadascuna
d'elles?

Quina valoració fa el Govern del nivell actual de
reinversió a les nostres illes dels beneficis generats pels
empresaris de les Balears?

Creu sincerament el Govern que els empresaris de les
Balears tenen en compte les recomanacions del Govern a l'hora de
decidir on inverteixen els seus beneficis?

Té coneixement el Govern fins a quin punt es varen
incrementar les inversions dels empresaris baleàrics al Carib a
partir del viatge del president Matas i el seu seguici?

Si les inversions des de les Balears, en empreses
estrangeres, varen representar el 1996 un total de 28.000 milions
de pessetes, amb un increment d'un 330% respecte de les del 1995,
creu el Govern que era oportú demanar als empresaris que es
fessin més inversions a l'estranger?

Vist amb la perspectiva que dóna el temps que ha passat
d'ençà que es va fer, considera el Govern que el viatge al Carib del
president Matas va ser profitós per a les Illes Balears?

Es Mercadal, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quines són les condicions del contracte (termini, sou,
horari i funcions) que vincula el Sr. Pere Rotger amb la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria o empreses que en depenen?

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quin és el nombre de declarants per IRPF a les Illes
Balears en l'exercici del 1996, especificant el nombre de declarants
per cada tram de base imposable?

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Quin és el nombre de persones contractades a les Illes
Balears durant el 1997 desglossant-les per tipus de contracte i per
sectors?

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En quina data i hora es notificà a la companyia Flebasa la
resolució de la Direcció General de Costes i Ports en la qual es
prohibeix el 8 d'agost l'entrada al port de Ciutadella del vaixell
Rolón Plata?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

Amb quines comunicacions i en quines dates la Direcció
General de Costes i Ports havia exigit a la companyia Flebasa el
funcionament d'un remolcador o hèlice addicional per atracar a
Ciutadella?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de la Comunitat Autònoma fer
front a l'ordenació d'usos del port de Ciutadella?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quina és la capacitat d'embarcacions nàuticoesportives
del port de Ciutadella?

Quants d'amarraments fixos?

Quantes concessions existeixen i quin és el seu nombre
d'amarraments?

Quants d'amarraments a disposició d'embarcacions de
trànsit?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes autoritzacions d'atracament d'embarcacions
nauticoesportives de trànsit s'han donat cada dia dels mesos de juny,
juliol i agost al port de Ciutadella?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius al BOCAIB de dia 21 d'agost del 1997
es convoca un contracte de serveis per a l'eradicació de les colònies
de Caulerpa taxifolia sols per a Cala d'Or i Porto Petro a Mallorca?

Es preveuen actuacions a l'illa de Menorca?

Quan?

Amb quin pressupost?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són cadascun dels projectes presentats per ser
finançats amb els programes europeus Integra i Horizon 98-99?

Quin és el seu promotor, pressupost, descripció del
programa i finançament sol•licitat?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quins són els contractes-programa aprovats i en vigència
subscrits pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears amb les organitzacions empresarials, sindicals i entitats
locals d'acord amb el que preveu l'article 163 del Decret 174/96,
de 14 de setembre?

Quin és el cost total de cadascun i la part que aporta
cadascuna de les parts?

Quina és la data de signatura i vigència de cadascun?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones són tècnics de l'Ibasan?

En quina data han estat contractats cadascun d'ells?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'aportació el 1996 i el 1997 del Govern de la
Comunitat Autònoma al consorci de Son Tugores?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura, Pesca, Comerç i Indústria en relació a la denúncia
realitzada pels veïns de la barriada de Ses Figueres (municipi
d'Eivissa) el passat 18 de juny d'enguany a les dependències
d'Agricultura, Pesca, Comerç i Indústria, en relació als talls en
l'abastiment d'aigua?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Quines actuacions ha dut a terme l'Ibatur dins el programa
d'esdeveniments i patrocinis des de l'1 de gener fins al dia 31 d'agost
i quines té previstes dur a terme fins al 31 de desembre del 1997,
indicant-ne quin tipus d'esdeveniment, indret on s'ha dut a terme i
cost de cadascuna de les actuacions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat d'educacionals i periodistes, quants de
viatges educacionals i de familiarització s'han dut a terme fins el 31
d'agost i quants se n'han previst fins al 31 de desembre del 1997,
indicant-ne indret o indrets on s'han dut a terme, nombre de
convidats, país de procedència i cost global de cadascun d'aquests
viatges?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat de campanyes publicitàries, quantes
campanyes s'han dut a terme fins el 31 d'agost i quantes se'n tenen
de previstes fins al 31 de desembre, indicant-ne en quins mitjans de
comunicació s'han dut a terme, en quins països, amb quins objectius
i quin ha estat el cost global de cada campanya?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost
general de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha
distintes actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat d'audivisuals i diapositives, quants
d'audiovisuals i quantes diapositives s'han realitzat, indicant-ne el
cost i l'empresa contractada per a la seva realització?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost
general de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha
distintes actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat de presentacions, quantes presentacions
s'han dut a terme durant l'any 1997, en quins països i amb quin
cost per a cadascuna?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost
general de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha
distintes actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

En quants de catàlegs de tour operators ha introduït
publicitat l'Ibatur, indicant-ne el nom dels tour operators, el país
on s'ha dut a terme, el text de la publicitat i el cost de cadascuna
de les actuacions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Quines han estat les actuacions dutes a terme entre
l'Inbatur i els tour operators amb l'objecte d'incentivar les vendes de
paquets de vacances amb destí a les nostres illes, indicant el nom
dels tour operators, país on s'han dut a terme, cost de l'actuació
conjunta i el total de l'aportació econòmica, per part de l'Ibatur, a
cadascuna de les actuacions dutes a terme?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins el programa d'actuacions a dur a terme per part de
l'Ibatur, durant l'any 1997 en l'apartat d'ajudes a la promoció, quines
ajudes s'han donat fins el 31 d'agost del 1997 indicant-ne el nom de
la institució o associació receptiva, objecte del programa, indret on
s'han dut a terme, objectius dels programes subvencionats i el cost
de cadascuna de les actuacions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins el programa d'ajudes a la promoció, la Conselleria de
Turisme tenia prevista la recaptació de 200 milions de pessetes de
finançament extern de la Conselleria, Quants d'aquests milions s'han
recaptat i quina ha estat la seva procedència?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost
general de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha
distintes actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat d'assistència a fires turístiques per part de
l'Ibatur, a quines fires s'ha assistit, indicant-ne el país i el cost
global de cadascuna?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost
general de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha
distintes actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat d'estudis de mercat i conjuntura, quants
d'estudis s'han dut a terme durant l'any 1997, indicant-ne objectius
de l'estudi, país o indret on s'han dut a terme, així com el cost de
cadascun?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost
general de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha
distintes actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat de publicacions, quantes publicacions
d'interès turístic i quants de fullets ha editat o reeditat l'0Ibatur fins
al 31 d'agost del 1997, indicant-ne objectiu, quantitat de cadascun,
empresa editora i cost de cada fullet editat?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat de millora de l'entorn turístic, quines
actuacions s'han dut a terme i quines hi ha previstes fins al 31 de
desembre del 1997, indicant-ne el municipi i el cost de cadascuna
de les actuacions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat de seminaris i congressos, a quants d'aquests
esdeveniments ha assistit l'Ibatur durant l'any 1997, indicant-ne el
tema i el cost de cadascuna?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dins la partida 1220175130174101 del pressupost general
de la CAIB per al 1997, corresponent a l'Ibatur, hi ha distintes
actuacions a desenvolupar durant l'any 1997.

Dins l'apartat de noves tecnologies, quines han estat les
actuacions dutes a terme i quin el cost de cadascuna?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines despeses s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110120200 del pressupost general de la CAIB per
al 1997?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines despeses s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110122000 del pressupost general de la CAIB per
al 1997?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines despeses s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110122109 del pressupost general de la CAIB per
al 1997?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines despeses s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110123000 del pressupost general de la CAIB per
al 1997?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines despeses s'han dut a terme amb càrrec a la partida
1210175110122706 del pressupost general de la CAIB per al 1997?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines transferències corrents s'han dut a terme amb
càrrec a la partida 1210175110140400 del pressupost general de la
CAIB per al 1997, indicant-ne nom i adreça de les institucions o
empreses receptores, així com els objectius o les motivacions de les
operacions dutes a terme?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines transferències corrents s'han dut a terme amb
càrrec a la partida 1210175110144200 del pressupost general de la
CAIB per al 1997, indicant-ne nom i adreça de les institucions o
empreses receptores, així com els objectius o les motivacions de les
operacions dutes a terme?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la partida
1210175110160101 del pressupost general de la CAIB per al 1997,
indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.



BOPIB núm.119 - 12 de setembre del 1997 3283

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110162200 del pressupost general de la CAIB per
al 1997, indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les
inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110162300 del pressupost general de la CAIB per
al 1997, indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les
inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110164000 del pressupost general de la CAIB per
al 1997, indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les
inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1210175110164012 del pressupost general de la CAIB per
al 1997, indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les
inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la partida
1210275110160100 del pressupost general de la CAIB per al 1997,
indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la partida
1210275110162200 del pressupost general de la CAIB per al 1997,
indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la partida
1230175120162300 del pressupost general de la CAIB per al 1997,
indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han dut a terme amb càrrec a la
partida 1230175120164000 del pressupost general de la CAIB per
al 1997, indicant-ne objectius i motivacions de cadascuna de les
inversions?

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Ha decidit el Govern de la Comunitat Autònoma quin és
el projecte escollit per resoldre i executar la variant de Ferreries?

Quin és el seu disseny, l'estat d'execució del projecte, el
seu pressupost, la data prevista d'inici de les obres?

Palma, a 4 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quin és l'estat d'execució i tramitació del projecte
d'ampliació i millora del II tram de la carretera de Maó-Fornells?

Quines modificacions s'han introduït a partir de les
al•legacions presentades a l'exposició pública de l'estudi
d'avaluació d'impacte ambiental del projecte?

Palma, a 4 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4337/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manca de places
en l'ensenyament secundari a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4338/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió dels
repetidors de ràdio i televisió a les Illes Balears. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4548/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eficiència
informativa que ha de garantir la igualtat d'oportunitats. (Mesa de 9
de setembre del 1997).

 RGE núm. 4549/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Camí de
Cavalls. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4598/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a efectes de
l'aturar elèctrica del passat 23 d'agost del 1997. (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

 RGE núm. 4599/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures del
Govern per evitar aturades elèctriques com la del passat 23 d'agost
del 1997. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'1 de gener del 1998 està previst que el Govern
Balear assumeixi les competències en educació i que hi ha a Eivissa
mancança de places d'institut, pensa el Govern exigir al Ministeri
d'Educació i Ciència la construcció dels tres instituts que manquen
a l'illa per cobrir la demanda de places en l'ensenyament secundari?

Eivissa, a 18 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El 6 de maig d'aquest any, el Parlament de les Illes Balears
aprovà una iniciativa en la que instava el Govern a garantir la
recepció de les emissions de ràdio i televisió d'altres comunitats,
amb especial incidència a les comunitats més properes i de parla
catalana, mitjançant l'assumpció de la gestió dels repetidors
instal•lats a les diferents illes, passat el temps quines gestions ha fet
el Govern per a garantir una adequada recepció d'aquestes emissions
a les Pitiüses? 

Eivissa, a 18 de juliol del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com valora l'eficiència informativa que ha de garantir
la igualtat d'oportunitats de tots per accedit als ajuts de
l'administració si l'ampliació de terminis acaba el mateix dia en
què el BOCAIB es porta a Correus per al seu repartiment?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A instàncies del Consell Insular de Menorca rectifica
públicament les declaracions fetes a Menorca sobre el Camí de
Cavalls pel que respecta a l'aposta del conseller per a la defensa
dels interessos de la propietat privada front a un possible ús públic
del Camí de Cavalls?

Palma, a 1 de setembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins efectes i quines pèrdues econòmiques va provocar
l'aturada elèctrica del passat 23 d'agost del 1997?

Palma, a 5 de setembre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions durà a terme el Govern per tal d'evitar
que tornin a produir-se aturades elèctriques com la del passat 23
d'agost del 1997?

Palma, a 5 de setembre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4517/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a la participació de la comunitat educativa de les Illes Balears en
l'elaboració dels plans i projectes del Govern balear per a la millora
de la qualitat de l'ensenyança a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. A contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4518/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
al pla del Govern balear per a la millora de la qualitat de
l'ensenyança a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4519/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a la dotació econòmica que proposa el Govern balear en les
negociacions per al traspàs de les competències educatives a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 de setembre del
1997).

Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que aquests dies s'han difós a través dels mitjans
d'informació de les Illes i per part del Sr. Manuel Ferrer, conseller
de Cultura, Educació i Esports del Govern balear, informacions
sobre la probabilitat d'un ajornament en el traspàs de les
competències educatives a la nostra comunitat, reiteradament
anunciades per l'1 de gener de 1998;

Atès que d'aquest ajornament, segons les mateixes
informacions, podria situar la data del traspàs a 1 de gener de 1999,
amb la qual cosa l'efectivitat real no seria fins al curs 1999-2000;
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Atès que, segons sembla, la dificultat per l'acord es troba
en les discrepàncies entre la dotació de 35.000 milions de pessetes
avaluada pel Govern espanyol, i la dotació superior que reclama
el Govern balear per augmentar la qualitat de l'ensenyança;

Atès que en les mateixes informacions, el conseller de
Cultura, Educació i Esports indica que el Govern balear té "un
plan ambicioso para mejorar esta calidad".

Formulam la pregunta següent:

1.- De quina manera s'ha procurat o es procurarà la
participació de la comunitat educativa de les Illes Balears en
l'elaboració de plans i projectes per a la millora de la qualitat de
l'ensenyança a les Illes Balears?

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que aquests dies s'han difós a través dels mitjans
d'informació de les Illes i per part del Sr. Manuel Ferrer, conseller
de Cultura, Educació i Esports del Govern balear, informacions
sobre la probabilitat d'un ajornament en el traspàs de les
competències educatives a la nostra comunitat, reiteradament
anunciades per l'1 de gener de 1998;

Atès que d'aquest ajornament, segons les mateixes
informacions, podria situar la data del traspàs a 1 de gener de
1999, amb la qual cosa l'efectivitat real no seria fins al curs 1999-
2000;

Atès que, segons sembla, la dificultat per l'acord es troba
en les discrepàncies entre la dotació de 35.000 milions de pessetes
avaluada pel Govern espanyol, i la dotació superior que reclama
el Govern balear per augmentar la qualitat de l'ensenyança;

Atès que en les mateixes informacions, el conseller de
Cultura, Educació i Esports indica que el Govern balear té "un
plan ambicioso para mejorar esta calidad".

Formulam la pregunta següent:

1.- Quin és el contingut del Pla del Govern balear per a
la millora de la qualitat de l'ensenyança?

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que aquests dies s'han difós a través dels mitjans
d'informació de les Illes i per part del Sr. Manuel Ferrer, conseller
de Cultura, Educació i Esports del Govern balear, informacions
sobre la probabilitat d'un ajornament en el traspàs de les
competències educatives a la nostra comunitat, reiteradament
anunciades per a l'1 de gener del 1998; atès que aquest ajornament,
segons les mateixes informacions, podria situar la data del traspàs
a 1 de gener del 1999, amb la qual cosa l'efectivitat real no seria fins
al curs 1999-2000; atès que, segons sembla, la dificultat per l'acord
es troba en les discrepàncies entre la dotació de 25.000 milions de
pessetes, avaluada pel Govern espanyol, i la dotació superior que
reclama el Govern balear per augmentar la qualitat de
l'ensenyament; i atès que en les mateixes informacions, el conseller
de Cultura, Educació i Esports indica que el Govern balear té "un
plan ambicioso para mejorar esta calidad", formulam la pregunta
següent:

Quina és, atès que no s'està d'acord amb els 35.000
milions avaluats pel Govern central, com a dotació de les
competències educatives, la proposta de dotació econòmica que
defensa el Govern balear en les negociacions per al traspàs de les
referides competències?

Palma, a 2 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4456/97, del Grup Parlamentari d¡Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret 92/1997,
de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no
universitaris de les Illes Balears. (Mesa de 9 de setembre del 1997).

Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius:

Amb la publicació del Decret 92/1997, de 4 de juliol, que
regula l'ús i l'ensenyament de i en la llengua catalana als centres
docents, exceptuant-ne els universitaris, de les Illes Balears, el
Govern dóna una passa en la implantació de la llengua catalana a
l'escola, i ho fa en compliment de la Llei de normalització
lingüística que així ho determina al llarg del seu títol segon.
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Onze anys després de l'entrada en vigor de la Llei no
normalització lingüística, amb aquest decret es pretén avançar en
l'ús i l'ensenyament del català que, com diu l'article 17 de la
mateixa llei, és oficial en tots els nivells educatius.

Això no obstant, de l'estudi del contingut d'aquest decret
es desprèn una certa ambigüitat en alguns dels seus punts,
possibilitats que fets excepcionals esdevenguin regla per no posar
en pràctica el previst en la norma, falta de compromís de
l'administració autonòmica per fer possible l'aplicació del
contingut del decret, etc.

És per tots aquests motius, amb l'objectiu de millorar el
contingut del Decret 92/1997, de recollir suggerències i opinions
expressades per diversos sectors de la comunitat educativa, que el
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta
la proposició no de llei següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a modificar el Decret
92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents
no universitaris de les Illes Balears, en els aspectes següents:

1.- A substituir l'article 1 pel següent: "Article 1. La
llengua i la literatura catalana, amb especial atenció a les
aportacions literàries produïdes a les Illes Balears, s'ensenyaran
obligatòriament en tots els nivells educatius i en tots els centres
d'ensenyança."

2.- A addicional al final de l'article 6 del Decret 92/1997,
de 4 de juliol, "L'administració educativa aportarà els recursos
materials i humans necessaris per a la realització d'aquestes
adaptacions curriculars."

3.- A substituir, en l'article 7 del Decret 92/1997, de 4 de
juliol, "promourà l'ús de la llengua ..." per "assegurarà l'ús de la
llengua ...".

4.- A substituir, a l'article 8 del Decret 92/1997, "en el
termini de quatre anys escolars" per "en el termini de dos anys
escolars".

5.- A addicionar, a final de l'article 9 del Decret
92/1997, de 4 de juliol, un nou paràgraf: "L'administració
educativa de les Illes Balears dotarà adequadament de recursos
humans i materials als centres que hagin de realitzar aquestes
adaptacions, que sempre seran sense perjudici de la programació
general del centre ni de la competència d'aquests alumnes en les
dues llengües oficials."

6.- A addicional, entre "fins a arribar" i "a la meitat":
"com a mínim", d'acord amb l'article 2 del mateix decret.

7.- A suprimir a l'article 10: "majoria qualificada", de
manera que el paràgraf quedi així: "i haurà de ser aprovat pel
consell escolar del centre".

8.- A substituir l'article 11 del Decret 92/1997, de 4 de
juliol, pel següent: "Article 11. Per acord del consell escolar del
centre es podrà modificar el propi projecte lingüístic amb la
finalitat de superar el còmput d'hores d'ensenyament impartit en
llengua catalana descrit a l'article 10 del present decret."

9.- A substituir, a l'article 14, "afavoreixi" per "asseguri".

10.- A substituir el darrer paràgraf de l'article 15 per: "Les
assignatures de llengua estrangera s'impartiran preferentment en la
llengua estrangera que s'ensenyi o en la llengua amb la qual es
vehiculi majoritàriament l'ensenyament al centre."

11.- A substituir, a l'article 15: "Les assignatures de
llengua i literatura catalanes i de llengua i literatura castellanes" per
"Les assignatures de llengua catalana i literatura i de llengua
castellana i literatura ...".

12.- A addicionar, a l'article 16b), entre "Fins arribar" i "a
la meitat": "com a mínim", de manera que resulti: "Fins arribar com
a mínim a la meitat ...".

13.- A substituir el punt c) de l'article 16 per "c) En
l'educació infantil s'usaran preferentment els registres lingüístics
adequats a l'entorn d'aprenentatge".

14.- A suprimir "que ha de ser aprovat per la majoria
qualificada del consell escolar" en el punt b) de l'article 16 del
Decret.

15.- A addicional, al punt c) de l'article 17, entre "i fins
arribar" i "a la meitat ...": "com a mínim", de tal manera que resulti:
"i fins arribar, com a mínim, a la meitat del còmput horari ...".

16.- A suprimir "que ha de ser aprovat per la majoria
qualificada del consell escolar", en el punt c) de l'article 17. 

17.- A substituir, en el punt d) de l'article 17: "... en el
coneixement de la varietat estàndard pròpia de l'àmbit de les Illes
Balears" per: "en el coneixement de la llengua estàndard".

18.- A addicionar, en el punt b) de l'article 18, entre "i fins
arribar" i "a la meitat...": "com a mínim", de manera que resulti: "i
fins arribar, com a mínim, a la meitat del còmput horari ...".

19.- A suprimir "que haurà de ser aprovat per majoria
qualificada del consell escolar del centre" en el punt b) de l'article
18.

20.- A addicional, al final de l'article 20: "Així mateix, en
totes les comunicacions adreçades a la comunitat educativa:
alumnes, pares i mares d'alumnes, personal funcionari i laboral i
altres".

21.- A substituir, a l'article 23: "Els projectes editorials
han de respectar les modalitats insulars de la llengua catalana" per:
"Els projectes editorials han de concedir atenció preferent a les
diverses modalitats insulars de la llengua catalana".

22.- A substituir la disposició transitòria per la següent:
"Disposició transitòria. A fi de garantir l'execució d'aquest decret,
l'administració autonòmica, en conveni amb el Ministeri d'Educació
i Cultura mentre no sigui efectiu el traspàs de les competències
educatives a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adoptarà
les mesures adients perquè el professorat rebi la formació prevista
en l'Ordre de 25 de març del 1996 per la qual s'estableix el Pla de
reciclatge i de formació lingüística i cultural."



3288 BOPIB núm.119 - 12 de setembre del 1997

23.- A suprimir a tot el decret la referència " no
universitari" o "no universitària", per no definir l'ensenyament
infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i
postobligatòria en negatiu: és tot allò que no és universitari.

24.- A suprimir a l'articulat la referència reiterada a la
llengua catalana "pròpia de les Illes Balears", perquè ja s'entén que
quan parlam de la llengua catalana parlam de la llengua pròpia de
les Illes Balears i no d'una categoria lingüística. Aquesta propietat
de la llengua catalana queda suficientment descrita en l'Estatut
d'Autonomia, la Llei de normalització lingüística i en l'exposició
de motius i en els encapçalaments de cada capítol del decret com
perquè ens inventem un nom nou per a la nostra llengua: catalana
pròpia de les Illes Balears.

25.- A respectar, en la redacció del decret, les modalitats
lingüístiques de cadascuna de les Illes, no únicament trets de la
modalitat mallorquina que no són ni usats ni coneguts a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera. 

Es Castell, a 30 de juliol del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4341/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a creació de sengles centres
d'Autoaprenentastge de Català i Centre de Publicacions i Recursos
Lingüístics a les Illes de Menorca, Eivissa i Formentera, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4455/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a compliment dels acords del
Parlament de les Illes Balears per part del Govern balear, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4457/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a manteniment de l'extensió
universitària a Menorca, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 9 de setembre
del 1997).

 RGE núm. 4521/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obligatorietat de disc tacògraf i d'inspeccions de
temps de conducció i descans en els autocars que operin a Menorca
i les Pitiüses, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 9 de setembre del 1997).

 RGE núm. 4593/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a desistiment de la construcció d'una residència d'alts
càrrecs a Cap Pinar, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 9 de
setembre del 1997).

Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Atès que, després d'uns anys de preparació, entraran en
funcionament a Palma de Mallorca, ubicats a la Casa de Cultura, un
Centre d'Autoaprenentatge de Català i un Centre de Publicacions i
Recursos Lingüístics, creats i finançats pel Govern Balear.

Atès que la naturalesa interinsular de la nostra Comunitat
Autònoma impedeix que aquests centres de recursos siguin gaudits
per igual per tots els ciutadans, i el dèficit infraestructural que
pateixen els habitants de Menorca, Eivissa i Formentera;

Atès que la política lingüística i cultural ha de tenir com
a base l'abastament complet i suficient de la Comunitat;

Presentam la següent Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a
prioritzar, dins les accions que es projectin per al 1998, la creació
dels corresponents Centre d'Autoaprenentatge de Català i Centre de
Publicacions i Recursos Lingüístics a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera; així com al seu funcionament i manteniment.

Es Castell, a 10 de juliol del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Exposició de motius:

El 24 d'abril de 1996, la Comissió de Cultura, Educació i
Esports del Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat una
proposició no de llei del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, prèvia incorporació d'una esmena del Grup Popular.
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El 1996 era l'"Any de Josep Maria Quadrado i de Joan
Ramis i Ramis"; força celebrat a Menorca. La proposició no de
llei pretenia que aquesta commemoració s'ampliàs al conjunt de
les Illes Balears (aprovar la celebració per fer entrar en contacte
cultures insulars) i de les terres de llengua catalana.

Finalment, per unanimitat, s'aprovà

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a adherir-se a l'any Ramis i Quadrado, fet
i promogut pel Consell Insular de Menorca, els ajuntaments i les
entitats culturals de l'illa.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure, conjuntament amb el Consell
Insular de Menorca, les activitats adients per donar a conèixer la
vida i obra de Joan Ramis i Ramis i de Josep Maria Quadrado al
conjunt de les Illes Balears i a l'àrea cultural de parla catalana."

Va transcórrer l'any 1996 i, des d'Esquerra Unida vàrem
demanar (6 de maig de 1997) sobre activitats i despeses que havia
suposat per al Govern balear la realització de l'acord del
Parlament.

El passat 3 de juliol de 1997 es va rebre la resposta del
Govern balear. En aquesta s'informa que es varen realitzar dues
activitats relatives a l'Any de Joan Ramis i Ramis i de Josep Maria
Quadrado:

a) Una exposició sobre Josep Maria Quadrado a l'Espai
Ramon Llull de la Casa de Cultura de Palma de Mallorca; amb
unes despeses de 430.201 pessetes.

b) L'edició del llibre Josep Maria Quadrado i l'Arxiu del
Regne de Mallorca. Centenari de la seva mor 1896-1996, amb
unes despeses de 565.032 pessetes.

Davant aquesta resposta creiem necessari significar:

El Govern balear no va realitzar cap activitat per
commemorar l'any Joan Ramis i Ramis, fonamental en la formació
de la cultura de Menorca del segle XIX. La marginació del
menorquí il•lustre no només menysprea l'acord del Parlament
balear sinó que posa de manifest l'interès del Govern balear pels
elements més significatius de les cultures insulars.

El Govern balear no va realitzar cap activitat per donar
a conèixer la vida i l'obra de Quadrado i Ramis i Ramis al conjunt
de territoris de llengua catalana, com havia acordat el Parlament
balear.

Les activitats que va realitzar el Govern per
commemorar el centenari de la mort de Josep Maria Quadrado es
varen limitar a una exposició a Palma de Mallorca i l'edició d'un
llibre, per part de l'Arxiu del Regne de Mallorca, que no ha tingut
gairebé difusió a la resta de les Illes.

És per aquesta causa que formulam la següent proposició
no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta
l'incompliment, per part del Govern de les Illes Balears, de l'acord
d'aquest parlament en sessió de 24 d'abril de 1996, relatiu a la
celebració de l'"Any Joan Ramis i Josep Maria Quadrado".

2.- El Parlament de les Illes Balears reitera l'acord d'instar
el Govern balear a donar a conèixer la vida i obra de Joan Ramis i
Ramis i Josep Maria Quadrado al conjunt de les Illes Balears i a
l'àrea cultural de parla catalana.

Es Castell, a 23 de juliol del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Atès que recentment s'ha signat un conveni entre el
Consell Insular de Menorca, la Universitat de les Illes Balears i
l'Ajuntament d'Alaior per a la rehabilitació de l'edifici de Can
Salord i la seva adequació com a seu de l'Extensió Universitària a
Menorca;

Atès que la Universitat de les Illes Balears ja ha fet
públics els seus plans i pressuposts per a la implantació d'alguns
estudis universitaris a aquesta seu;

Atès que malgrat aquests avenços són majoria encara els
menorquins i menorquines que es desplacen per a seguir els estudis
universitaris a Palma de Mallorca, i que per funcions informatives,
administratives i d'assessorament d'aquests es va posar en
funcionament ja fa temps una oficina universitària a Menorca,
ubicada a la seu que ha de ser de l'extensió;

Atès que el cost de manteniment d'aquesta oficina, que
suposa uns 5 milions de pessetes anuals, és fins ara assumit
completament per l'Ajuntament d'Alaior, la qual cosa ja ha motivat
diferents peticions d'aquest perquè altres institucions hi participin
i l'alliberin d'una càrrega econòmica que no li pertoca;

Atès que les competències universitàries són, des de 1997,
pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;

Atès que la responsabilitat per evitar o minvar els
elements que creen situacions de desigualtat entre els habitants de
les Illes correspon al Govern balear, i que l'accés a la Universitat pot
ser considerat, atesa la residència insular dels alumnes, un motiu de
desigualtat;

Es formula la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a finançar, d'acord amb la
Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Alaior,
adequadament el manteniment de l'oficina de l'Extensió
Universitària a Menorca.

Es Castell, a 30 de juliol del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El gran pes de l'activitat turística a les nostres illes ha
provocat, a la seva vegada, un desenvolupament molt considerable
dels serveis de transport en autocar al conjunt de la nostra
comunitat.

Un dels aspectes més rellevants pel que fa a les
condicions de seguretat dels autocars que operen a les Balears és
el del control del temps de conducció i de descans dels conductors
mitjançant la lectura del disc tacògraf. Durant l'any 1996, i segons
fonts de la Direcció General de Transports de la Comunitat
Autònoma, a l'illa de Mallorca es varen obrir 190 expedients per
incompliment de les normes que regulen els esmentats temps. En
canvi, a Menorca i a les Pitiüses, aquest control sobre el temps de
conducció és inexistent, per no ser d'aplicació en aquests territoris
els reglaments 3820/85 i 3821/85 CEE. Això és degut al fet que
els esmentats reglaments estableixen la no obligatorietat de l'ús del
disc tacògraf i, consegüentment, de les inspeccions de temps de
conducció i de descans en aquells casos que, per causa de les
dimensions del territori, els autocars operin en un radi limitat.

No obstant l'anterior, cal tenir en compte que la
normativa comunitària difícilment pot abastar tots els casos
específics. Un d'aquests casos és el dels territoris insulars com
Menorca o les Pitiüses on, a pesar de la seva limitació territorial,
es concentra un altíssim volum d'activitat turística i, per tant,
també de moviments d'autocars, en l'espai de molts pocs mesos a
l'any. Aquesta circumstància fa totalment necessari, per raons
elementals de seguretat, que des de les Illes Balears s'elabori una
normativa que faci extensiu l'ús del disc tacògraf en autocars i,
consegüentment, el control del temps de conducció i descans, a tot
el territori de les Balears. Cal afegir, en aquest sentit, que les
esmentades mesures han estat reiteradament reivindicades pels
principals sindicats de les Illes.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aprovar en el termini de tres mesos una normativa en la qual, tot
respectant els mínims marcats per les disposicions de la Unió
Europea sobre obligatorietat de disc tacògraf i de la realització
d'inspeccions de temps de conducció i descans en els autocars, es
contemplin, a més, els següents punts:

a) Extensió de l'obligatorietat de portar disc tacògraf a
tot el territori de les Illes Balears.

b) Extensió de les inspeccions de temps de conducció i
descans a tot el territori de les Illes Balears.

Palma, a 3 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
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.

L'espai forestal de la Victòria, que inclou el Cap Pinar, és
propietat de l'ajuntament d'Alcúdia, el qual, en acords plenaris dels
dies 26 de maig i 6 de juny del 1947, va autoritzar l'ocupació
temporal del Cap Pinar i del Cap Gros al Ministeri de Defensa, per
a l'ús exclusiu de defensa de l'illa de Mallorca i pel temps
indispensable que es consideri necessari per als interessos de
defensa de l'illa. Per la qual cosa, qualsevol canvi en l'ús dels
terrenys requerirà acord exprés de l'ajuntament d'Alcúdia, tal i com
reconeix l'acord d'intencions subscrit (clàusula quarta).

L'acceptació per part del Ministeri de Defensa que una
part d'aquests terrenys cedits es dediquin a residència de
personatges il•lustres, pot interpretar-se com una declaració tàcita
que ha decaigut l'interès estratègic de l'enclau per a la defensa de
l'illa, o, si més no, que aquest és compatible amb altres usos. De fet,
d'ençà que l'any 1995 es desmantellaren les bateries instal•lades a
la base de Cap Pinar sembla que tan sols s'utilitza per a la pràctica
de maniobres.

La Comissió provincial d'urbanisme de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de desembre del 1985, va denegar l'interès social
d'unes obres de característiques del tot semblants a les que ara es
volen promoure (residència d'alts càrrecs) per mor de l'impacte
negatiu que l'edifici provocaria sobre l'entorn paisatgístic de Cap
Pinar, un entorn especialment valuós com declara l'acord de la CPU
en base a estudis realitzats per Icona i per l'Inese. Aleshores, l'espai
era una zona qualificada com a Element Paisatgístic Singular del Pla
Provincial i Element Singular segons les Normes Subsidiàries
aprovades pel Consell de Govern de 11 d'agost del 1983; unes
normes aprovades precisament per augmentar la protecció de la
zona atès el seu excepcional valor ambiental. La mateixa Comissió
Provincial d'Urbanisme, en l'acord esmentat considera que l'objecte
que es pretén es podria assolir perfectament en altres indrets de
Mallorca, sense haver d'envair sones especialment protegides.

Actualment, el Cap Pinar, inclòs en l'espai forestal de la
Victòria, és una àrea natural d'especial interès, d'acord amb la Llei
1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i, per tant, objecte de la major
protecció. En aquest sentit, una residència per a personatges
il•lustres no reuneix els requisits que l'article 10 de la Llei exigeix
per declarar la construcció d'utilitat pública (interès general, segons
la terminologia de la Llei de sòl rústic).

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1.- Desistir de la ubicació de la residència d'alts càrrecs a
Cap Pinar i cercar un nou emplaçament menys impactant
mediambientalment i paisatgísticament.

2.- Negociar amb el Ministeri de Defensa la reversió de
l'ús dels terrenys del Cap Pinar al seu titular, l'ajuntament d'Alcúdia.

3.- Promoure les accions per fer compatible l'ús públic
amb la preservació de Cap Pinar, d'acord amb l'ajuntament
d'Alcúdia.

Palma, a 4 de setembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

3564/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4584/97, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es retira la proposició no de llei de referència, relativa a
inserció de publicitat de les Illes Balears als avions de les
companyies públiques, publicada al BOPIB núm. 105, de 3 de maig
d'enguany.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

al Projecte de llei del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, RGE núm. 3702/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 4582/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 107, de 20 de juny del 1997, fins a dia 4
d'octubre del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei pel qual es regula el voluntariat de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, RGE núm. 2948/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 4583/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 103, de 16 de maig del 1997, fins a dia 4
d'octubre del 1997, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS
A) 

Anunci del concurs per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, de l'obra civil juntament amb l'estudi de seguretat,
de la rehabilitació de l'edifici situat als carrers Palau Reial, Victòria
i Conqueridor de Palma de Mallorca.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

1.-ENTITAT ADJUDICATÀRIA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 2/97

2.-OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l'objecte: Execució d'obra civil, juntament amb
l'estudi de seguretat, de la rehabilitació de l'edifici del Parlament de
les Illes Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i
Conqueridor de Palma de Mallorca i catalogat com a històrico-
monumental per l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

3.-TRAMITACIÓ
Ordinària.
Procediment obert.
Forma d'adjudicació: Concurs.

4.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 286.606.701,- PTA.

5.-TERMINI D'EXECUCIÓ
Desset mesos.

6.-GARANTIA
La fiança provisional n'és de 5.732.134,- PTA.

7.-EXHIBICIÓ DE DOCUMENTS
El projecte de l'obra civil, el de seguretat i els plecs de clàusules
administratives particulars estaran disponibles durant el termini de
presentació de proposicions, en el departament dels Serveis Tècnics
i el Departament dels Serveis Econòmics del Parlament, carrer
Palau Reial, núm. 16 de Palma de Mallorca.
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8.- CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C  1-4-5  c
C  2  d
C  6  b
J  4  b
K  7  d

9.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Es presentaran al registre de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm.
16, 2ª planta, de Palma de Mallorca, des de les nou a les
tretze hores, o es podran enviar per correu; en ambdós
casos, durant els vint-i-set dies naturals següents al de la
publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'acord amb
els requisits establerts en els plecs de clàusules
administratives corresponents.

10.- OBERTURA DE PROPOSICIONS

Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Palau Reial, núm. 16 de Palma de Mallorca, a les
10 hores del primer dia hàbil següent al de la finalització
del termini de presentació de proposicions. En el cas que
hi hagués proposicions trameses per correu, amb els
requisits que assenyalen els Plecs de clàusules
administratives, i que alguna no hagués arribat un cop
finalitzat aquell termini, se n'ajornarà l'obertura deu dies
naturals.

Si el dia fixat per a l'obertura coincidia amb un dissabte,
es realitzarà el dia hàbil següent, i també s'ajornarà al
dia hàbil següent si per al dia de l'obertura hi havia
convocada una sessió plenària de la Cambra. 

11.- DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS
LICITADORS

Els que figuren en els plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen la present contractació.

Les despeses d'aquest anunci aniran a càrrec de
l'adjudicatari.

Palma, a 10 de setembre del 1997
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR:
Joan Ferrer i Cánaves.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 118.

- Pàg. 3233. apartat BE); i pàg. 3247, apartat BE).
On diu: RGE núm. 985/97 i 3896/97, ...
Ha de dir: RGE núms. 3985/97 i 3986/97, ...
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