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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 d'octubre del 1997, admeté a tràmit la Proposta RGE núm.
5012/97, de la Comissió Tècnica Interinsular, relativa a atribució
de competències als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en matèria de protecció de menors.

Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Pere Palau i Torres, secretari de la Comissió Tècnica

Interinsular

CERTIFIC

que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió
de dia 18 de juliol del 1997, aprovà la proposta d'atribució de
competències als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera en matèria de protecció de menors.

PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, MENORCA
I EIVISSA I FORMENTERA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ
DE MENORS.

Exposició de motius.

En virtut de la Llei Orgànica 9/1992, de 23 de desembre,
es va transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva de les institucions públiques de protecció
i tutela de menors que es concretà en el Reial Decret 2170/1993,
de traspàs de funcions i serveis. Es complia així la previsió
estatutària establerta a l'apartat e) de l'article 16, i després de la
reforma de l'Estatut efectuada per la Llei Orgànica 9/1994, de 24
de març, passà a engrandir l'índex de matèries de competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, previst
a l'article 10 de l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

No obstant això, l'exercici d'aquesta competència
exclusiva, a diferència de l'apartat 12 del mateix article 10, resta
delimitat al bloc de constitucionalitat amb el sotmetiment a la
normativa estatal amb caràcter de Llei Orgànica que regula la
matèria.

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor.

Llei 21/1987, d'11 de novembre, modificadora del Codi
Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, precisament pel que fa a
institucions jurídiques de protecció i tutela de menors.

Llei Orgànica 4/1992, de 5 de juny, sobre procediment a
seguir en els jutjats de menors, on es recull que a les entitats
públiques competents en matèria de menors els correspon l'execució
de les mesures adoptades pels jutjats de menors.

Igualment, les Lleis 6/1995 i 7/1995 emanades del
Parlament de les Illes Balears, en l'exercici de les competències
esmentades, incideixen en la regulació de la matèria.

Incidint en les diferències del 33 amb l'apartat 12 de
l'article 10, el control de legalitat dels actes administratius dictats en
l'exercici de la competència de menors es poden recórrer davant la
jurisdicció civil, la qual cosa fa que les separa clarament d'altres
matèries on és preceptiu l'exhauriment de la via de recursos
administratius per obrir la via de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No es tracta, per tant, de cap tipus d'assistència
social, sinó de l'exercici d'una protecció de caire jurídic, i amb unes
eines molt concretes: les institucions jurídiques de la tutela,
l'acolliment familiar, les guardes i l'adopció, en els termes regulats
al Codi Civil.

L'apartat 12 es refereix a un sistema assistencial, destinat
a tota la població en general, sense perjudici d'una actuació
preventiva en determinats col•lectius més desfavorits, i amb la
posada o desenvolupament d'actuacions no previstes de manera
específica en la legislació bàsica de l'Estat.

Però, per a una adient adequació de l'exercici de la
competència, s'ha de tenir en compte la singular configuració
territorial i institucional de les Illes Balears, en la qual es
complementen harmònicament l'imperatiu d'una articulació
interinsular i vertebradora, materialitzada al Govern de la Comunitat
Autònoma, amb les parcel•les d'autogovern de cada illa exercides
pels consells insulars.

La present competència no consta com aquelles pròpies
dels ens locals, ni d'aquelles exclusivament enumerades a l'article
39 de l'Estatut que primigèniament o diferidament podrien exercir
els consells insulars. No obstant això, la clàusula anomenada
"residual" del mateix article 39 permet que, prèvia la tramitació de
les formalitats i requisits establerts a l'article 26 de l'Estatut i
iniciada a petició dels consells insulars, es puguin establir
transferències o delegacions d'altres matèries que fossin d'interès
propi dels consells insulars.

Es tracta, per tant, de conjugar la previsió estatutària de
l'apartat 33 de l'article 10 amb la de l'article 39, i tot allò amb
criteris de màxima eficàcia, rendibilitat social i sobretot escrupolós
respecte a la legalitat vigent pel que fa als drets dels menors.

Atès tot l'esmentat, es procedí a l'elaboració de la present
llei on es fa un plantejament institucional harmònic entre les accions
protectores a desenvolupar pels consells insulars, més relacionades
amb aspectes assistencials i preventius, i aquelles que en estreta
coordinació amb les anteriors suposin una intervenció jurídica
presidida pels principis de seguretat jurídica, igualtat, imparcialitat
i objectivitat.

Article 1.- Objecte de la llei.

La present llei té per objecte atribuir als Consells Insulars
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, dins del seu àmbit
territorial i amb caràcter de pròpies, les competències assumides pel
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació a
les matèries de protecció de menors que s'indiquen i regular-ne
l'exercici.
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Article 2.- Règim d'atribució de les competències.

L'atribució de les competències es realitzarà en règim de
transferència d'acord amb el que preveu l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia, l'article 12.3 de la Llei 5/1989, de consells insulars
i en els termes que s'estableixen a aquesta llei.

Article 3.- Competències que es transfereixen.

Per la llei present es transfereixen les facultats de gestió
i d'execució de les matèries següents concernents a la competència
prevista a l'apartat 33 de l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears:

Detecció, resolució i actuació en situacions de risc per
a menors.

Posada en marxa de les actuacions tendents a
proporcionar atenció immediata als menors que així ho
necessitassin.

Detecció i resolució de les situacions de desemparament
de menors. Assumpció i exercici de la tutela ex lege.

Exercici de les funcions de guarda sobre menors en els
termes prevists a l'apartat 2n de l'article 172 del Codi Civil.

Formalització administrativa dels acolliments familiars
i propostes de formalització judicial d'aquests.

Elaboració i presentació de propostes prèvies d'adopció
davant l'òrgan judicial competent.

Determinació de la idoneïtat per a l'adopció i tramitació
d'adopcions a realitzar en un país estranger, assumint les
competències atribuïdes a l'autoritat central de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, als efectes prevists en el Conveni
de la Haia de 29 de maig del 1993.

Article 4.- Situacions de risc.

Els consells insulars assumeixen l'exercici de les
competències en matèria d'intervenció en situació de risc per a
menors i en particular:

La posada en marxa d'actuacions preventives orientades
a disminuir els factors de risc i dificultat social que incideixin en
la situació d'un menor i la promoció dels factors de protecció dels
menors i la seva família.

La detecció, el diagnòstic, la declaració i l'actuació en
situacions de risc de qualsevol índole que perjudiquin el
desenvolupament personal o social del menor.

Article 5.- Atenció immediata als menors.

Els consells insulars assumeixen l'exercici de les
competències en matèria de prestació de l'atenció immediata a
menors mitjançant l'internament en un centre de primera acollida
o altres quan per la seva situació de risc o desemparament siguin
posats a la seva disposició per l'autoritat competent, de
conformitat amb el que disposa la normativa aplicable.

Article 6.- Exercici de les facultats de tutela.

Els consells insulars exerciran les facultats inherents a
l'exercici de la tutela dels menors en situació de desemparament.
Amb aquesta finalitat els consells insulars:

Iniciaran i tramitaran tots els expedients de desprotecció
i risc que fos necessari incoar.

Verificaran totes les situacions denunciades, adoptant o
proposant, si n'és el cas, les mesures necessàries per resoldre-les, tot
elaborant els informes interdisciplinaris necessaris.

Resoldran, mitjançant l'òrgan col•legiat que determinin,
sobre l'apreciació del desemparament i l'assumpció de tutela sobre
un menor, així com les mesures d'acolliment familiar o residencial
que considerin oportunes, o la necessitat d'elaborar una proposta
prèvia d'adopció.

Article 7.- Guarda de menors.

Els consells insulars exerciran les competències en
matèria d'acolliment residencial de menors en situació de
desemparament i en els casos prevists a l'apartat 2n de l'article 172
del Codi Civil.

En aquest sentit, els consells insulars exerciran la
vigilància, la promoció, el foment i la coordinació dels organismes,
serveis, centres de primera acollida, centres i programes
d'acolliment residencial de menors, i llars funcionals, dins del seu
respectiu territori, i d'acord amb la normativa que en sigui
d'aplicació.

Article 8.- Acolliments familiars.

Els consells insulars exerciran les competències en
matèria de formalització administrativa de les diferents modalitats
d'acolliments familiars, en els termes prevists en la legislació vigent.

Igualment, elaboraran i presentaran davant de l'òrgan
judicial competent, les propostes d'acolliment familiar, quan la
resolució judicial sigui necessària per a la seva formalització.

Article 9.- Proposta prèvia d'adopció.

Els consells seran competents, en el seu respectiu territori,
per a la presentació de propostes prèvies d'adopció davant de l'òrgan
judicial competent, en els termes prevists a la legislació vigent.

Igualment, cadascun dels consells insulars serà considerat
autoritat central espanyola en substitució de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears designada a l'instrument de ratificació del
Conveni de la Haia aprovat el 30 de juny del 1995.

Article 10.- Potestats genèriques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a les matèries objecte d'atribució per la llei
present, el Govern de la Comunitat Autònoma es reserva les
potestats, els serveis, les funcions i les actuacions genèriques
següents:
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La coordinació dels consells insulars en l'exercici de la
competència transferida, amb les facultats connexes, i aquelles en
les quals es concreta, atès el tenor del títol VI de la Llei de
consells insulars. Fixació, seguiment i avaluació de les directrius
d'obligat compliment per a la mencionada coordinació.

Les estadístiques autonòmiques.

L'estudi, la investigació, les publicacions autonòmiques,
els congressos autonòmics, els plans autonòmics de formació dels
professionals, els programes experimentals i els plans autonòmics
de promoció i protecció dels menors i els seus drets.

La representació i les relacions amb altres comunitats
autònomes, administració de l'Estat i organismes internacionals,
així com programes de cooperació amb els anteriors. Les relacions
internacionals sobre adopció i acolliment familiar, sense perjudici
de les competències de l'administració de l'Estat.

Article 11.- Potestats específiques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es reserva, en les matèries objecte de la present llei,
l'exercici de les accions legals pertinents en defensa dels drets dels
menors en els termes prevists en la Llei Orgànica 1/1995, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor.

Article 12.- Normativa reguladora.

Tot exercint les competències atribuïdes per aquesta llei,
els consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim que
s'hi estableixi, com també a la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de
consells insulars i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i a la legislació emanada del Parlament de les
Illes Balears que esdevingui d'aplicació, o subsidiàriament, a la
legislació estatal.

Més específicament, i en l'exercici de les actuacions
protectores, els consells insulars s'ajustaran al que preceptua la
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener. de protecció jurídica del
menor, als convenis internacionals en la matèria subscrits per
Espanya, i a la legislació sectorial nacional i autonòmica que hi
sigui d'aplicació.

Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per regular l'organització i el funcionament propis.

Article 13.- Potestat reglamentària normativa.

Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears l'exercici de la potestat reglamentària normativa
sobre les competències atribuïdes als consells insulars per aquesta
llei, amb subjecció a les limitacions establertes als apartats 1 i 2
de l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia, i en especial, el
desplegament reglamentari dels procediments necessaris per a la
formalització dels expedients administratius de protecció de
menors.

Article 14.- La Comissió Interinsular de Protecció de Menors.

Amb l'objecte d'unificar els criteris d'aplicació de la
normativa vigent en aquest moment o en el futur, com també de
planificar i avaluar l'estratègia en matèria de protecció de menors
que s'ha d'aplicar dins tot l'àmbit de la Comunitat Autònoma, es crea
la Comissió Interinsular de Protecció de Menors, que tindrà facultat
per a la interpretació, fixació de criteris d'aplicació de la normativa
i formulació de propostes per assegurar la protecció social,
econòmica i jurídica dels menors.

La Comissió Interinsular de Protecció de Menors estarà
integrada pels membres següents:

El president; serà el conseller del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears competent en la matèria o persona en
qui delegui.

Quatre vocals: tres que nomenaran els consells insulars, un per cada
consell i un que nomenarà el conseller competent.

La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada cada
semestre, quan ho sol•liciti, almenys, una de les institucions
representades o ho determini el president. A les reunions, hi podran
assistir els vocals acompanyats dels tècnics que considerin oportuns,
els quals tindran veu, però no vot.

Article 15.- Funcions de coordinació i informació mútua.

Sense perjudici del que disposa l'article anterior i de la
coordinació general a què fa referència el capítol VI de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, el Govern de la
Comunitat Autònoma i els consells insulars podran acordar els
mecanismes adequats de coordinació i informació mútua en les
matèries objecte d'aquesta atribució.

El Govern de la Comunitat Autònoma i els consells
insulars cooperaran a l'àmbit de la informació sobre el funcionament
general del sistema de protecció a la infància, l'atenció a menors i
altres accions relatives a menors i en els aspectes que suposin una
millora del sistema de protecció a la infància.

Els consells insulars posaran en coneixement del Govern
de la Comunitat Autònoma totes les dades que siguin necessàries
per a la formació, gestió i control dels registres que a continuació es
mencionen, així com també qualsevol altra dada convenient als
afectes estadístics:

Registre autonòmic de centres d'acollida residencial de
menors.

Registre autonòmic de protecció de menors.

Registre autonòmic d'adopcions.

Article 16.- Dels registres.

El registre autonòmic de protecció de menors serà central
i únic per a tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tindrà
caràcter reservat, estant confiada la seva custòdia al Govern de la
Comunitat Autònoma a través de la conselleria competent en la
matèria.

Aquest registre disposarà de les següents seccions:
Secció primera: De les guardes.
Secció segona: De les tuteles.
Secció tercera: Dels acolliments.
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El registres autonòmic d'adopcions tindrà caràcter
central i únic per a tota la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, serà reservat, i la seva custòdia i gestió estarà
encomanada a la conselleria competent en la matèria. Disposarà
de les seccions següents:

Secció primera: De les sol•licituds d'adopció nacional i
internacional.

Secció segona: Dels certificats d'idoneïtat.
Secció tercera: De les propostes prèvies d'adopció i de

les tramitacions d'adopció internacional.

L'organització i funcionament dels registres referits serà
objecte de desplegament reglamentari, que es durà a terme d'acord
amb els principis següents.

Intimitat, confidencialitat i obligació de reserva respecte
de les inscripcions que estiguin a qualssevulla de les seccions
d'aquest registre.

Accés del Ministeri Fiscal en el compliment de les
funcions que legalment té encomanades.

Els consells insulars, dins de l'àmbit territorial respectiu,
podran crear els seus propis registres insulars de protecció de
menors, que tendran el caràcter d'auxiliar del registre central, i que
hauran de tenir la mateixa estructura, organització i funcionament
assenyalats als apartats anteriors d'aquest article, respecte de les
matèries que siguin de la seva competència.

Article 17.- Cost efectiu.

El cost efectiu anual de l'atribució de les competències
a què es refereix aquesta llei, puja a 435.017.561 pessetes.

La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de
conformitat amb les valoracions següents:

Consell Insular de Mallorca
Capítol I: 67.670.275 PTA
Capítol II: 219.956.295 PTA
Capítol IV: 38.462.000 PTA
Total cost efectiu: 326.088.570 PTA

Consell Insular de Menorca
Capítol I: 22.637.608 PTA
Capítol II: 17.523.135 PTA
Capítol IV: 7.855.000 PTA
Total cost efectiu: 48.015.743 PTA

Consell Insular d'Eivissa i Formentera
Capítol I: 30.134.338 PTA
Capítol II: 26.447.910 PTA
Capítol IV: 4.331.000 PTA
Total cost efectiu: 60.913.248 PTA

Article 18.- Mitjans personals.

Es transfereix als consells insulars i sota la seva
capacitat organitzativa el personal següent:

1. Es traspassen al Consell Insular de Mallorca les places
següents:

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Educador.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Oficial primera administratiu.
Grup/niv.: 4
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: 7
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.
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Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: 4
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Marratxí.

2. Es traspassen al Consell Insular de Menorca les places
següents:

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Maó.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Maó.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Maó.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Oficial primera administratiu.
Grup/niv.: 4
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Maó.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Maó.

3. Es traspassen al Consell Insular d'Eivissa i Formentera
les places següents:

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: 4
Lloc de feina: Base
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Serveis diversos.
Grup/niv.: 7
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Serveis diversos.
Grup/niv.: 7
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Fun./lab.:
Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: 7
Lloc de feina:
C.D.:
Localitat: Eivissa.

Article 19.- Mitjans materials.

Béns immobles: L'atribució de competències que es du a
terme mitjançant aquesta llei no dóna lloc a cap tipus de traspàs de
béns immobles.
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Béns mobles: L'inventari dels béns mobles que es posen
a disposició dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera, s'especificaran en l'acta de lliurament que serà
formalitzada pels presidents dels consells insulars corresponents
i la consellera de la Funció Pública i Interior.

Article 20.- Control de la legalitat i impugnació d'actes i acords
dels consells insulars.

Els consells insulars tramitaran al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins el termini de trenta
dies posteriors a l'aprovació, còpia, o si n'era el cas, extracte de les
actes i acords definitius de tots els òrgans de la corporació insular,
dictats en les matèries objecte de transferència.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, si s'escau, exercitarà les facultats d'impugnació dels
acords dels consells insulars davant de la jurisdicció contenciosa
administrativa, quan incorrin en infracció de l'ordenament jurídic.

Disposició addicional primera.- Subrogació.

Els consells insulars se subroguen, a partir de l'efectiva
atribució de competències prevista en aquesta llei, als drets i
obligacions de l'administració de la Comunitat Autònoma relatius
a les competències transferides.

Disposició addicional segona.- Dret d'opció dels funcionaris i
personal laboral.

Els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, procedents de l'Administració
General de l'Estat o d'un altre organisme o institució públic, o que
hi hagin ingressat directament, que amb motiu de l'atribució de
competències als consells insulars resultin traspassats, mantindran
els drets que els corresponguin, inclòs el de participar en els
concursos de trasllat que convoqui la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en igualtat de condicions que la resta dels membres
de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot
moment el dret permanent d'opció.

Disposició addicional tercera.- Comissió paritària.

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent,
una comissió paritària la missió de la qual serà fer efectiu el
traspàs de la documentació i dels mitjans personals i materials que
aquesta llei determina, com també garantir que els expedients en
tràmit es resolguin en els terminis establerts per la legislació
vigent.

Disposició addicional quarta.- Gratuïtat del Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Serà gratuïta la publicació al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels anuncis, dels acords
i d'altres documents exigits per l'ordenament jurídic, com a
conseqüència de l'exercici i la gestió pels consells insulars de les
competències en matèria de protecció de menors.

Disposició transitòria primera.- Resolució dels recursos
administratius.

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la competència per resoldre els recursos administratius
contra els actes i acords dictats pels òrgans d'aquests, abans de
l'efectivitat de l'atribució competencial que estableix la llei present,
encara que el recurs s'interposi posteriorment.

Disposició transitòria segona.- Representació i defensa judicial.

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la representació i defensa en judici dels recursos i
accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels òrgans
d'aquest, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que
estableix la llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

Disposició transitòria tercera.- Convenis de col•laboració.

1. Amb la finalitat que els consells insulars puguin
executar de manera eficaç les competències que aquesta llei els
atribueix, i fins que els consells insulars no disposin dels mitjans
tècnics i humans adequats per a l'exercici de les funcions atribuïdes,
podran atorgar-se convenis de col•laboració entre el Govern de la
Comunitat Autònoma i els consells insulars, a petició d'aquests, i no
suposaran cap càrrega econòmica per a les administracions insulars.

2. Aquests instruments de col•laboració definiran les
obligacions a realitzar pels serveis del Govern de la Comunitat
Autònoma en la prestació de l'assistència tècnica que procedeixi.

Disposició final primera.- Habilitació del Govern.

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè
dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament i
l'execució de la llei present.

Disposició final segona.- Data d'efectivitat de l'atribució.

Per tal de donar compliment a allò que regula l'article 22
de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix el
dia 1 de gener del 1998 com a data per a l'inici efectiu de les
funcions derivades de la transferència de competències que disposa
aquesta llei.

Disposició final tercera.- Entrada en vigor.

Aquesta llei vigirà el dia següent de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I perquè consti, expedesc el certificat present, amb el vist-
i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta de la Comissió, a la seu del
Parlament, a 1 d'octubre del 1997.

El secretari:
Pere Palau i Torres.
La presidenta:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a política de
proveïment d'aigua a l'illa de Mallorca. (Mesa de 8 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5129/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a transferència de
l'"Instituto Nacional de Empleo (INEM)" a les Illes Balears. (Mesa
de 8 d'octubre del 1997).

Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la interpel•lació
següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

La suspensió del transvasament marítim d'aigua de
l'Ebre, sense garantia de cabdals substitutius suficients per a la
pròxima temporada turística d'estiu; l'ajornament continuat de la
construcció i entrada en servei del transvasament de Sa Costera;
la confusió existent sobre la localització de la nova dessaladora de
la Badia de Palma, així com de la seva data d'entrada en
funcionament; l'abandonament dels treballs del Pla hidrològic; el
continuat vist-i-plau de la Junta d'Aigües a noves urbanitzacions
turístiques configuren una realitat de mala gestió de l'aigua a l'illa
de Mallorca que motiva la presentació de la interpel•lació següent:

Política de proveïment d'aigua a l'illa de Mallorca.

Palma, a 6 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la interpel•lació
següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

A la vista dels reiterats anuncis del Govern de la
Comunitat sobre una pròxima transferència de l'INEM, el Grup
Parlamentari Socialista l'interpel•la sobre la transferència de
l'"Instituto Nacional de Empleo (INEM) a les Illes Balears.

Palma, a 6 d'octubre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5002/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a atribució
de competències de menors als consells insulars. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5003/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a regal de
noces a la Infanta Cristina. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5004/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a suplement
"Diari a l'Escola". (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5016/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'ús del català en els mitjans de comunicació
social de les Illes Balears durant el 1997. (Mesa de 8 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5018/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sancions o procediments sancionadors en tràmit per
incompliment de la Llei d'empreses de treball temporal a les Illes
Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5019/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a formació dels treballadors i treballadores de les empreses
de treball temporal. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5020/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a percentatge per mor de sexe dels contractes de posada a
disposició a les Illes Balears d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei
d'empreses de treball temporal. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5021/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accidentabilitat laboral en empreses de treball temporal.
(Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5022/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contractes de posada a disposició que s'han subscrit a les
Illes Balears d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei d'empreses de
treball temporal. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5023/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programació pròpia en el centre territorial de RTVE a les
Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5024/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de la normalització lingüística en l'Administració
perifèrica i d'altres. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).
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 RGE núm. 5025/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a fons de l'arxiu d'imatge i so de les Illes Balears. (Mesa de
8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5026/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a oficina de defensa dels drets lingüístics. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5027/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pla d'ordenació de l'oferta turística a Menorca. (Mesa de
8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5028/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost de l'edifici definitiu del Conservatori de
Música de les Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5029/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost del Conservatori de Música de les Illes
Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5030/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a matriculació en el Conservatori de Música de les Illes
Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5031/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Llei d'arxius, museus i biblioteques. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5032/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5033/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis de col•laboració en matèria cultural i
lingüística. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5034/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de la gerència territorial del Ministeri de
Justícia a les Illes Balears per a la normalització lingüística a
l'àmbit de la Justícia. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5035/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a iniciatives del Govern central en relació a la
normalització lingüística de l'Administració de Justícia a les Illes
Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5036/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions de normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5037/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudi-informe sobre la joventut en la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5038/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a domini propi i diferenciat per als serveis d'Internet a les
Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5039/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relació d'obres d'art i prioritats d'adquisició del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera per al 1997. (Mesa de 8 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5040/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relació d'obres d'art i prioritats d'adquisició del Consell
Insular de Menorca per al 1997. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5041/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis subscrits amb el Consell General del Poder
Judicial i el Ministeri de Justícia durant l'any 1997 per promoure
accions de normalització lingüística a l'àmbit de l'Administració de
Justícia. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5042/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a edició i distribució de textos legals, diccionaris jurídics i
altres durant el 1997. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5043/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació sobre els drets lingüístics en els edificis de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5044/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a conveni amb la Universitat de les Illes Balears per a la
creació d'un seminari específic de capacitació lingüística en llengua
catalana per als alumnes de dret. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5045/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a conveni amb el Col•legi de Missers per a la creació d'un
seminari específic de capacitació lingüística en llengua catalana per
als alumnes de l'escola de pràctica jurídica. (Mesa de 8 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5046/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coordinació dels punts d'atenció a l'immigran
internacional. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5047/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a any europeu contra el racisme. (Mesa de 8 d'octubre del
1997).
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 RGE núm. 5048/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pla regional de protecció del clima. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5049/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a catàleg de centres de deshabituació de toxicomanies, de
centres educatius especials i d'altres. (Mesa de 8 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 5050/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a exposicions itinerants durant l'any 1997. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5051/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adquisició d'obres artístiques durant l'any 1997. (Mesa
de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5052/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relació d'obres d'art i prioritats d'adquisició del Consell
Insular de Mallorca. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5053/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a comitès especialitzats al si de la Comissió balear de Medi
Ambient. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5054/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a establiments d'agroturisme, hotel rural i oferta
complementària al medi rural a les Illes Balears. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5055/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a places a establiments d'agroturisme i hotels rurals a les
Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5056/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a la Universitat de les Illes Balears
per al curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5057/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a ciències empresarials a la
Universitat de les Illes Balears per al curs 1997-1998. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5058/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a l'Escola de Treball Social de la
UIB per al curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5059/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a estudis de biologia a la UIB per
al curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5060/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a estudis de dret a la UIB per al curs
1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5061/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a estudis de física i química a la UIB
per al curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5062/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a estudis d'administració i direcció
d'empreses i economia a la UIB per al curs 1997-1998. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5063/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a empreses i activitats turístiques i
titulació superior de turisme a la UIB per al curs 1997-1998. (Mesa
de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5064/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a psicologia, psicopedagogia,
ciència de l'educació, educació social, mestre i infermeria a la UIB
per al curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5065/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a geografia, història i història de
l'art a la UIB per al curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5066/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a filosofia a la UIB per al curs 1997-
1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5067/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a filologia hispànica a la UIB per al
curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5068/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats a filologia catalana a la UIB per al
curs 1997-1998. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5069/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a acords amb els ajuntaments de les Illes Balears per a la
implantació de la "finestreta única". (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5070/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accés a la informació sobre les actuacions del Govern de
les Illes Balears a través de l'Administració Local. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5071/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes per al manteniment dels punts d'informació juvenil
i oficines d'informació juvenil durant el 1997. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).
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 RGE núm. 5072/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a etapes de la Volta Ciclista a Espanya del 1998 a les Illes
Balears. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5073/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aportacions del Govern de les Illes Balears als equips de
bàsquet Gráficas García i Menorca Bàsquet. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5074/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a allotjament protegit a Ciutadella. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5075/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, 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 i 1997. (Mesa de
8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5076/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a àrees de les Illes Balears declarades de rehabilitació
integrada. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la sessió plenària del Consell Insular de Menorca
corresponent al mes de setembre es va debatre i aprovar el text de
la proposta d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de menors. En el debat produït, el portaveu del Grup del
PP i vicepresident del CIM, Sr. Juaneda, va afirmar que la
quantitat estimada pel cost efectiu de la transferència -48 milions-
era insuficient, coincidint en aquest punt amb les apreciacions dels
grups de l'oposició, però no va acceptar esmenar la proposta per
incrementar la quantitat a l'espera del tràmit parlamentari, en el
qual, va assegurar amb èmfasi, es modificaria la quantitat perquè
pel mateix PP era clarament insuficient. "Els ho puc assegurar",
crec recordar que varen ser les seves paraules.

En la visita a Menorca de la consellera de Funció
Pública, la Sra. Ferrer va afirmar, per contra, que la qüestió estava
tancada i va rebutjar la possibilitat que es puguin ampliar les
dotacions econòmiques.

Quina és l'opinió del Govern respecte d'aquesta qüestió?

Qui creu el Govern que, finalment, tindrà la raó, el
vicepresident del Consell Insular de Menorca i president del PP-
Menorca i diputat del Parlament de les Illes Balears, Sr. Juaneda,
o bé la nova consellera de la Funció Pública, Sra. Ferrer?

S'han produït negociacions entre els parlamentaris del PP
de les diferents illes i el Govern sobre un possible increment de la
dotació afecta a aquesta transferència? Amb quin resultat fins a
aquest moment?

No troba el Govern que és arriscat realitzar qualsevol de
les manifestacions formulades, respectivament, pel vicepresident del
CIM i la consellera de la Funció Pública?

Pensa el Govern que quan el vicepresident del CIM es va
comprometre a modificar el finançament de la transferència ho feia
a títol particular i en contra de la política del Govern de les Illes
Balears?

Pensa el Govern que les afirmacions i seguretats donades
pel vicepresident del CIM estaven únicament destinades a la galeria
i no tenien cap base real?

Creu el Govern que és possible que el grup parlamentari
que li dóna suport pugui esmenar la plana al Govern i desautoritzar
aquest en el tràmit parlamentari, contradient les manifestacions de
la consellera de la Funció Pública?

Pensa el Govern que una correcció d'aquest tipus a la
política del Govern per part del mateix Grup Parlamentari del PP
hauria de dur implícita la dimissió de la consellera de la Funció
Pública que quedaria desautoritzada pels mateixos diputats que, en
teoria, li han de donar suport?

S'atreviria la consellera de la Funció Pública a formular
unes declaracions semblants a l'Illa d'Eivissa?

Té alguna idea el Govern respecte del que pensen
d'aquesta qüestió els membres del PP del Consell Insular d'Eivissa
i Formentera?

No troba el Govern que si, finalment, s'incrementen
notablement les quantitats a transferir amb aquesta competència, el
que s'haurà de fer és "estafar" i "enganyar" novament el Consell
Insular de Mallorca que, cal recordar-ho, ha rebutjat la proposta de
la CTI precisament per la seva mala dotació econòmica?

Si finalment té la raó el vicepresident del CIM, no troba
el Govern que, com a mínim, s'haurà mantingut des de l'Executiu i
en aquesta matèria una política erràtica, poc rigorosa, gens seriosa,
d'improvització total, d'intent d'enganyar els consells insulars, poc
escrupolosa, de manca de respecte als membres de la Comissió
Tècnica Interinsular, i que aquest fet incrementarà la poca fiabilitat
de les propostes del Govern en matèria de transferències als consells
insulars?

Després de les apassionades afirmacions de la consellera
de la Funció Pública, en representació del Govern, en les reunions
de la CTI sobre la correcció del càlcul del cost efectiu que
acompanya la transferència de menors, seran capaços els membres
del Govern que tenen la condició de diputats de votar en contra del
que la Sra. Ferrer ha aportat com a esmena, ha defensat dins la CTI
i ha mantingut en posteriors declaracions públiques?
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Si finalment es modifica la quantitat a transferir als
consells, a què creu el Govern que pot atribuir-se, a un error de
càlcul del Govern "detectat a darrera hora" gràcies a la perspicàcia
del vicepresident del Consell Insular de Menorca, a què realment
el Govern intentava transferir la menor quantitat possible als
consells tot i saber que era insuficient i que ara s'han penedit, o
simplement al fet que els diputats del PP de cada illa "juguen per
lliure" sense tenir en compte els criteris del Govern?

Algú es posarà vermell amb tot aquest affaire? Qui?

Es Mercadal, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tot i estar convençut que no té cap més importància que
el simbolisme que representa i que, davant la ciutadania de les
illes i davant el mateix diputat sotasignant, no implica cap tipus de
greuge i que sols té l'efecte d'una anècdota:

Quin criteri ha fet servir el Govern a l'hora de decidir el
regal de noces que, en nom dels ciutadans de les Illes Balears, ha
fet arribar a la Infanta Cristina, filla dels reis d'Espanya, amb
motiu del seu casament?

Pensa el Govern que el regal finalment escollit
representa el conjunt de les terres i cultures de les Illes Balears?

S'ha plantejat en algun moment el Govern la possibilitat
que el regal de noces escollit fos representatiu, per molt que això
impliqués una major diversitat, de les quatre illes en tost de ser-ho
essencialment d'una d'elles, per molt que sigui la major?

Es Mercadal, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Una volta en procés de finalització l'elaboració dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
1998, quines disponibilitats pressupostàries s'han arribat a
concretar per tal que el suplement "Diari a l'escola" arribi a
Menorca i a Eivissa i a Formentera?

Es Mercadal, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes, convenis o subvencions ha concedit durant
l'any 1997 el Govern de les Illes Balears i les empreses públiques
que en depenen, als mitjans de comunicació de les Illes amb
l'oibjectiu de fomentar l'ús del català a aquests mitjans?, indicant la
relació dels mitjans que les han rebut i la quantitat respectiva.

Palma, a 15 d'octubre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sancions es van imposar per part de l'autoritat
laboral a les Illes Balears durant l'any 1996 i el primer semestre del
1997, a empreses de treball temporal o/i a empreses usuàries per
incompliment de la Llei 14/94 i del Reial Decret 4/95, d'empreses
de treball temporal?

Es Castell, a 12 d'agost del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin seguiment fa l'autoritat laboral del compliment de la
Llei d'empreses de treball temporal pel que fa a l'obligació de
formació dels treballadors?

Quin grau de compliment d'aquesta obligació s'observa en
les empreses de treball temporal d'àmbit balear?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quins són els percentatges de persones, per raó de sexe,
amb les quals s'han subscrit contractes de posada a disposició,
s'han originat d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei d'empreses de
treball temporal? Quina diferència existeix entre aquests
percentatges i els generals a les Illes Balears?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat l'índex d'accidentabilitat laboral a les Illes
Balears en treballadors i treballadores d'empreses de treball
temporal en relació a l'índex general, durant l'any 1996 i el primer
semestre del 1997?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants contractes de posada a disposició de treballadors
i treballadores d'empreses de treball temporal a empreses usuàries
s'han realitzat durant l'any 1996 i el primer semestre del 1997?,
especificant-ne els contractes realitzats a cadascuna de les Illes?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant el
1997 per promoure l'increment de la programació pròpia del
centre territorial de les Illes Balears de RTVE, tant pel que fa a la
programació televisiva com radiofònica?

Palma, a 25 d'octubre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que la disposició addicional primera de la Llei
3/1986, de 19 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears
assenyala que "el Govern de la Comunitat Autònoma ha de
promoure, d'acord amb els òrgans competents, la normalització de
l'ús de la llengua catalana en l'Administració perifèrica de l'Estat, en
l'Administració de Justícia, en els registres, en les empreses
públiques i semipúbliques i en qualsevol àmbit administratiu no
depenent del Govern de la Comunitat Autònoma".

Quines mesures concretes ha adoptat el Govern balear per
donar compliment a aquesta obligació durant el 1997?

Quines despeses, amb la seva relació detallada, ha realitzat
el Govern balear durant el 1997 per donar compliment a aquesta
disposició addicional de la Llei de Normalització lingüística?

Palma, a 25 d'octubre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quin és el material, en relació detallada, que integra
actualment l'Arxiu d'imatge i so de les Illes Balears?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin calendari preveu el Govern per a la creació de
sengles oficines de defensa dels drets lingüístics a les illes de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

En quina situació de tramitació es troba el Pla
d'ordenació de l'oferta turística a Menorca, després de la seva
retirada?

Quin calendari preveu el Govern balear per a l'aprovació
del Pla d'ordenació de l'oferta turística a Menorca?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la previsió pressupostària en els pressuposts de
la Comunitat Autònoma per al 1998 en relació a les obres de
construcció de la seu del Conservatori de Música de les Illes
Balears?

Palma, a 15 d'octubre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost de despeses del Conservatori de
Música de les Illes Balears per al curs 1997-1998, indicant la
distribució a cadascuna de les delegacions, així com la distribució
funcional de les despeses?

Quina previsió d'ingressos es té per al curs 1997-1998
del Conservatori de Música en concepte de matrícules i taxes de
l'alumnat?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la matriculació al Conservatori de Música
de les Illes Balears el curs 1997-1998?, indicant matriculació a
Mallorca i a les delegacions del Conservatori a Menorca i Eivissa.

Quina ha estat la demanda de matriculació que no s'ha
pogut assumir?, indicant distribució a Mallorca i a les delegacions
del Conservatori a Menorca i a Eivissa.

Quina és la distribució per edats dels alumnes matriculats,
tenint en compte una distribució senzilla: a) fins als 14 anys; b) de
14 a 30 anys; c) de 31 a 50 anys; d) més de 50 anys. Si és possible,
diferenciau a cada seu del Conservatori.

Quina és la distribució per sexes, estudis i professió de
l'alumnat al Conservatori de Música?, si és possible, indicant-la en
cadascuna de les seus.

Quina és la relació de professorat i personal a cadascuna
de les seus pel curs 97-98?, indicant plantilla a cadascuna de les
seus.

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

En quina data preveu el Govern la presentació al
Parlament balear del projecte de llei d'arxius, museus i biblioteques?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

En quina situació es troba el procés de constitució del
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i de l'aprovació dels seus
estatuts?

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant l'any
1997 en relació a la problemàtica sorgida entorn del Patronat de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó?

Palma, a 28 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins convenis de col•laboració en matèria cultural i
lingüística s'han firmat, durant el 1997, amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

En quina data i de quina manera el Govern balear va
instar la Gerència territorial del Ministeri de Justícia a Balears a
aplicar mesures adients per a la informatització de les oficines
judicials, amb l'objectiu d'aconseguir que els jutjats i els tribunals
de les Illes Balears disposin de programes informàtics i
processament de textos en català?

Quants de jutjats, tribunals i altres dependències de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears tenen, a 1 d'octubre
del 1997, programes informàtics i processadors de textos en
català? Quins són?

Palma, a 28 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la resposta del Govern central,
corresponsable en la política de normalització lingüística, a la
reclamació del Govern balear d'iniciatives, mesures tècniques,
recursos específics i dotacions pressupostàries adequades per tal
d'aconseguir que el català sigui la llengua pròpia de la Justícia a
les Illes Balears?

En quina data i de quina manera es va realitzar aquesta
reclamació davant el Govern central?

Palma, a 28 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les accions promogudes pel Govern
balear durant l'any 1997 a fi de garantir l'efectiva normalització
lingüística en l'àmbit de l'Administració de Justícia a les nostres
illes?

Quin cost ha suposat la realització d'aquestes accions?

Palma, a 28 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

En quina situació d'elaboració es troba l'estudi-informe
sobre la joventut a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

En quina data es preveu la presentació al Parlament balear
d'aquest estudi?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els resultats dels estudis del Govern balear
per aconseguir un domini propi i diferenciat per als servidors
d'Internet a les Illes Balears?

Quines propostes ha formulat el Govern balear per a la
creació d'aquest domini propi i diferenciat?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quina és la relació d'obra d'art prioritària per a la seva
adquisició que ha facilitat el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera al Govern balear?

En quina data el Govern balear sol•licità al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera aquesta relació de prioritats?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la relació d'obra d'art prioritària per a la seva
adquisició que ha facilitat el Consell Insular de Menorca al
Govern balear?

En quina data el Govern balear sol•licità al Consell
Insular de Menorca aquesta relació de prioritats?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins convenis s'han subscrit al llarg del 1997 entre el
Govern balear i el Consell General del Poder Judicial i el
Ministeri de Justícia per a la programació de cursos de català
destinats a jutges, secretaris, fiscals i personal administratiu de
l'Administració de Justícia?

Quins cursos s'han realitzat durant el 1997 i quina ha
estat la participació en cadascun d'ells?

Palma, a 28 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins textos legals, diccionaris jurídics, obres
divulgatives sobre el Dret i la Justícia, llibres de text, etc., en
català, ha editat o distribuït el Govern balear entre els
professionals del Dret, el personal docent de Ciències Jurídiques
i els estudiants d'aquestes matèries durant el 1997?

Quin ha estat el cost d'aquesta acció durant el 1997?

Palma, a 28 de setembre 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

En quins edificis -tribunals, jutjats, oficines, etc.- de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears hi ha col•locats, en
llocs suficientment visibles, cartells que, de forma clara i concisa,
informin dels drets lingüístics que es deriven de l'actual marc legal
del català com a llengua pròpia i oficial de les Illes Balears?,
indicant direcció de les instal•lacions.

Quants d'aquests cartells informatius s'han col•locat durant
l'any 1997?

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant el
1997 perquè aquests cartells, en les condicions anteriorment
esmentades, estiguin col•locats a tots els edificis de l'Administració
de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 28 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quin ha estat el resultat del conveni subscrit amb la UIB
per garantir que els alumnes que cursin la carrera de dret disposin
d'un seminari de capacitació lingüística en llengua catalana a partir
del 1997?

Quin ha estat el programa d'aquest seminari?

Palma, a 28 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quin ha estat el resultat del conveni subscrit amb el
Col•legi de Missers per garantir que els alumnes de l'escola de
pràctica jurídica i els missers en exercici disposin d'un seminari
específic de capacitació lingüística en llengua catalana a partir del
1997?
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Quin ha estat el programa d'aquest seminari?

Palma, a 28 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

El 7 de maig del 1996, el Ple del Parlament de les Illes
Balears va acordar instar el Govern de la Comunitat Autònoma a
elaborar, abans del 31 de desembre del 1996, un projecte de
coordinació de tots els punts d'atenció a l'immigrant internacional.

Quines actuacions s'han desenvolupat al llarg del 1997
per donar compliment a aquest acord?

De quina manera s'ha coordinat tots els punts d'atenció
a l'immigrant internacional a cadascuna de les illes?

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

La Comissió de Drets Humans del Parlament va aprovar,
en sessió de 28/11/96, una resolució per fer present l'any europeu
contra el racisme a les Illes Balears.

Quines conferències d'obertura de l'any europeu contra
el racisme s'han realitzat durant el 1997 a cadascuna de les Illes
Balears?, indicant data, lloc de realització, conferència i despeses
ocasionades.

Quines conferències de clausura de l'any europeu contra
el racisme preveu realitzar el Govern balear a cadascuna de les
illes?

Quins seminaris i jornades sobre aspectes concrets de la
lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme ha realitzat
el Govern balear durant el 1997?, indicant seminari, data, lloc de
celebració i despeses ocasionades.

Quines campanyes informatives, amb especial incidència
sobre els centres educatius, en relació amb la lluita contra el
racisme ha realitzat el Govern balear durant el 1997?, indicant
campanya, centres educatius on es realitzà i despeses ocasionades
per l'activitat.

Palma, a 25 de setembre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que el Ple del Parlament, en sessió de dia 12 de
novembre del 1996, aprovà la resolució d'instar el Govern de les
Illes Balears a redactar i presentar, en el termini d'un any, un pla
regional de protecció del clima; 

En quina data preveu presentar el Govern de les Illes
Balears un pla regional de protecció del clima al Parlament de les
Illes Balears?

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar per a la
redacció del referit pla regional de protecció del clima?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Atès que el Parlament de les Illes Balears, en sessió de 12
de novembre del 1996, aprovà dirigir resolució al Govern de les
Illes Balears per instar-lo a "l'elaboració, en el termini de tres
mesos, d'un catàleg o relació de centres de deshabituació de
toxicomanies, de centres psiquiàtrics i centres educatius especials,
de dependència autonòmica, municipal o privada, degudament
acreditats i homologats, per a la seva posada a disposició de
l'Administració judicial i penitenciària";

Quins són els centres referits que figuren en el catàleg
elaborat pel Govern balear?

En quina data es va posar a disposició aquest catàleg de
l'Administració judicial i penitenciària?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que en sessió de 20 de novembre del 1996 la
Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament balear
acordà instar el Govern balear perquè "promogui la realització
d'exposicions itinerants que tenguin per origen les illes de
Menorca, Mallorca i Eivissa i Formentera, que serveixin per
fomentar la creativitat i atracar la producció artística insular al
conjunt de les Illes Balears" i que per a realitzar aquesta iniciativa
s'haurà de "comptar amb la participació dels consells insulars, per
la qual cosa el Govern s'hi dirigirà per recaptar la seva
col•laboració"; 

Quines exposicions originades a Mallorca han estat, per
iniciativa del Govern balear, portades a Menorca, Eivissa i
Formentera?

Quines exposicions originades a Menorca han estat, per
iniciativa del Govern balear, portades a Mallorca, Eivissa i
Formentera?

Quines exposicions originades a Eivissa i/o a
Formentera han estat, per iniciativa del Govern balear, portades a
Menorca i Mallorca?

Quin cost ha representat, durant el 1997, aquesta política
d'exposicions itinerants?

De quina manera s'ha recaptat la participació dels
consells insulars en la realització del programa d'exposicions
itinerants?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quines obres artístiques ha adquirit i pensa adquirir el
Govern balear amb càrrec als pressuposts del 1997 o a l'aplicació
de l'1% cultural durant aquest període?, indicant-ne l'obra, l'autor,
el cost de l'adquisició, la persona o l'entitat a qui ha estat adquirida
i el lloc actual de dipòsit.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quina és la relació d'obra d'art prioritària per a la seva
adquisició que ha facilitat el Consell Insular de Mallorca al
Govern balear?

En quina data el Govern balear sol•licità al Consell
Insular de Mallorca aquesta relació de prioritats?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quins comitès especialitzats s'han creat en el si de la
Comissió Balear de Medi Ambient s'han creat durant el 1997?

Quines associacions de conservació de la naturalesa de
l'àmbit de les Illes Balears, declarades d'utilitat pública, formen part
d'aquests comitès especialitzats?

Quantes sessions ha celebrat cadascun d'aquests comitès
fins al primer d'octubre del 1997?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quins establiments d'oferta complementària en el medi
rural estan aprovats a 1 d'octubre del 1997?, indicant relació
d'aquests establiments a cadascuna de les illes i data d'aprovació.

Quins establiments d'agroturisme estan aprovats a 1
d'octubre del 1997?, indicant relació d'aquests establiments a
cadascuna de les illes i data d'aprovació.

Quins establiments d'hotel rural estan aprovats a 1
d'octubre del 1997?, indicant relació a cadascuna de les illes i data
d'aprovació.

Quants d'establiments de serveis turístics en el medi rural
estan situats en una àrea natural d'especial interès?, indicant relació.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quantes places hoteleres a establiments d'agroturisme i
hotels rurals estan aprovades a 1 d'octubre del 1997?, indicant el
nombre de places a cadascuna de les illes i l'any en què van ésser
aprovades.

Quantes places hoteleres a establiments d'agroturisme i
hotels rurals estan en tramitació a 1 d'octubre del 1997?, indicant
el seu nombre a cadascuna de les illes.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per
seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han
matriculat per seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat a
Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han
matriculat a Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat a
Ciències Empresarials a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis a l'Escola de Treball Social a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis a l'Escola de Treball Social a la Universitat de les
Illes Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per a
seguir estudis a l'Escola de Treball Social a la Universitat de les
Illes Balears en el curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis de Biologia a la Universitat de les Illes Balears en el curs
97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis de Biologia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Biologia a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis de Dret a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis de Dret a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Dret a la Universitat de les Illes Balears en el curs
97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per
seguir estudis de Física i Química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?, indicant relació en cadascuna de les
matèries referides.

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han
matriculat per seguir estudis de Física i Química a la Universitat
de les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant dades de cadascuna
de les matèries referides.

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Física i Química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?, indicant dades de cadascuna de les
matèries referides.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per
seguir estudis d'Administració i direcció d'empreses i Economia
a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant
relació en cadascuna de les matèries referides.

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han
matriculat per seguir estudis d'Administració i direcció d'empreses
i Economia a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?,
indicant dades de cadascuna de les matèries referides.

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis d'Administració i direcció d'empreses i Economia
a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant
dades de cadascuna de les matèries referides.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis d'Empreses i activitats turístiques i titulació superior de
Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?,
indicant relació en cadascuna de les matèries referides.

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis d'Empreses i activitats turístiques i titulació
superior de Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs
97-98?, indicant dades de cadascuna de les matèries referides.

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis d'Empreses i activitats turístiques i titulació superior
de Turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?,
indicant dades de cadascuna de les matèries referides.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l'educació,
Educació social, Mestre i Infermeria a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?, indicant relació en cadascuna de les
matèries referides.

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de
l'educació, Educació social, Mestre i Infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant dades de cadascuna de
les matèries referides.

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de
l'educació, Educació social, Mestre i Infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant dades de cadascuna de
les matèries referides.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis de Geografia, Història i Història de l'art a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant relació en cadascuna de
les matèries referides.
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Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis de Geografia, Història i Història de l'art a la
Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant dades
de cadascuna de les matèries referides.

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Geografia, Història i Història de l'art a la
Universitat de les Illes Balears en el curs 97-98?, indicant dades
de cadascuna de les matèries referides.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per
seguir estudis de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han
matriculat per seguir estudis de Filosofia a la Universitat de les
Illes Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per
seguir estudis de Filologia hispànica a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han
matriculat per seguir estudis de Filologia hispànica a la Universitat
de les Illes Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Filologia hispànica a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quants d'estudiants menorquins s'han matriculat per seguir
estudis de Filologia catalana a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 97-98?

Quants d'estudiants d'Eivissa i Formentera s'han matriculat
per seguir estudis de Filologia catalana a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?

Quants d'estudiants de Mallorca s'han matriculat per
seguir estudis de Filologia catalana a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 97-98?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Atès que el Parlament balear aprovà, en sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de 31 d'octubre del
1996, instar el Govern de la Comunitat Autònoma a "prendre les
mesures pertinents per facilitar la consecució dels acords necessaris
amb les entitats que integren l'Administració local, per tal que els
ciutadans i ciutadanes puguin presentar les sol•licituds, els escrits
i comunicacions que trameten a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en els registres de les entitats
esmentades";

Quines mesures ha adoptat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 1997 per donar compliment a aquest acord del
Parlament balear?

Amb quines corporacions locals s'han subscrit convenis
durant l'any 1997 per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin
presentar les sol•licituds, els escrits i comunicacions que trameten
a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
els registres de les corporacions locals?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Atès que el Parlament balear aprovà, en sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de 31 d'octubre del
1996, instar el Govern de la Comunitat Autònoma a adoptar "les
mesures pertinents per facilitar l'accés dels ciutadans i ciutadanes a
les informacions sobre les actuacions del Govern, emprant els
mitjans necessaris i especialment a través de l'Administració local";
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Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant el
1997 per donar compliment a aquest acord del Parlament balear?

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses del Govern balear per
ajudes, subvencions o convenis per al manteniment dels punts
d'informació juvenil i les oficines d'informació juvenil a les Illes
Balears durant l'any 1997?, indicant-ne tots els punts i oficines
existents i despesa en cadascun d'aquests.

Palma, a 25 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost previst per a la celebració de dues
etapes de la Volta ciclista a Espanya del 1998 a l'illa de Mallorca?

Quina serà l'aportació del Govern de les Illes Balears per
a la celebració d'aquestes dues etapes a l'illa de Mallorca?

Quantes etapes de la Volta ciclista a Espanya, d'ençà que
aquesta d'organitza, s'han celebrat a l'illa de Mallorca? Quantes a
l'illa de Menorca? Quantes a les illes d'Eivissa i Formentera?

Es Castell, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quines han estat les aportacions del Govern balear i
entitats dependents a l'equip de bàsquet Gráficas García els anys
1994, 1995, 1996 i 1997?

Quina serà l'ajuda del Govern balear i entitats dependents
a l'equip de bàsquet Gráficas García per militar en la lliga LEB en
la temporada 1997-1998?

Quina serà l'ajuda del Govern balear i entitats dependents
a l'equip de bàsquet Menorca Bàsquet per militar en la lliga LEB en
la temporada 1997-1998?

Es Castell, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Atès que la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de 2 d'octubre del 1996, aprovà instar
el Govern balear "a la creació d'un allotjament protegit -pis tutelat-
a Ciutadella en compliment de l'execució dels pressuposts generals
de la CAIB per a l'any 1996";

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant l'any
1997 per donar compliment a l'acord del Parlament balear?

Es Castell, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma 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 1991 i 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.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quines són les àrees de rehabilitació integrada declarades
pel Govern balear d'ençà de 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.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5006/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
fiabilitat dels càlculs del cost d'atribucions de competències. (Mesa
de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5007/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de les quantitats a transferir als consells insulars en
matèria de menors. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5008/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
l'atribució de competències en matèria de menors per als consells
insulars. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5091/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
intervenció de la Guàrdia Civil a la visita del president, Sr,. Matas,
a Felanitx. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5092/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
finançament de l'Insalud a les Illes Balears. (Mesa de 8 d'octubre
del 1997).

 RGE núm. 5093/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transport discrecional de les comarques del Pla i Llevant de
Mallorca en relació amb l'Hospital de Manacor. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5094/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
finançament d'hospitals dependents de l'Institut Balear de la Salut.
(Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5095/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inici d'activitat a l'Hospital de Manacor (tractament d'hemodiàlisi).
(Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5096/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inici d'activitat a l'Hospital de Manacor (servei de rehabilitació).
(Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5097/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni entre
l'Hospital de Manacor i l'empresa Novomèdic (termes del conveni).
(Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5098/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni entre
l'Hospital de Manacor i l'empresa Novomèdic (condicions i tarifes).
(Mesa de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5099/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a serveis
ofertats per l'Hospital de Manacor (especialistes). (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5100/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a serveis
ofertats per l'Hospital de Manacor (cirurgians de guàrdia). (Mesa de
8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5101/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a serveis
ofertats per l'Hospital de Manacor (traumatòlegs de guàrdia). (Mesa
de 8 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 5102/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a publicitat
sobre el funcionament de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 8
d'octubre del 1997).

Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina fiabilitat tenen els càlculs del cost efectiu de les
propostes d'atribució de competències que efectua el Govern de les
Illes Balears?

Es Mercadal, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que la consellera de la Funció Pública va afirmar,
en declaracions públiques a l'illa de Menorca, que rebutjava la
possibilitat que es modifiquin les quantitats a transferir als consells
insulars contingudes a la proposta aprovada per la CTI en matèria
de menors?

Es Mercadal, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern que és convenient que, en el tràmit
parlamentari, es modifiquin a l'alça les quantitats contingudes al
càlcul del cost efectiu de la proposta d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de menors aprovada per la
Comissió Tècnica Interinsular?

Es Mercadal, a 30 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què i amb quins criteris el passat 30 de setembre a
Felanitx, entre les 20 i les 22 hores, davant la Casa de Cultura i en
el decurs de la visita del president, Sr. Matas, a aquesta localitat,
es va demanar la presència d'un nombre tan elevat d'efectius de
seguretat (Guàrdia Civil) equipats amb material anti-disturbis i
cans, per actuar en contra dels manifestants que protestaven amb
la seva veu i pancartes contra la construcció de l'autopista de
Llevant?

Palma, a 2 d'octubre del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin són els criteris que s'han aplicat a l'hora d'aprovar
el conveni-marc entre Insalud i Gesma, pel qual el cost UPA se
situa en els hospitals de Mallorca en 12.250 per llit, mentre que a
un hospital de referència com Son Dureta o Puerta de Hierro a
nivell d'Estat el cost és 22.000 pessetes?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions ha fet el Govern de les Illes Balears per
tal de millorar el servei de transport discrecional per carretera en
relació amb les noves necessitats de trasllat dels usuaris de
l'Hospital de Manacor residents al Pla i Llevant de Mallorca?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina raó existeix que justifiqui que els hospitals del
complex hospitalari de Mallorca estiguin infravalorats tant en cost
com en finançament UPA en relació a altres hospitals dependents
de l'Insalud radicats a la Comunitat Autònoma com el de Son
Dureta o la Fundació Hospital de Manacor?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha possibilitat que l'Hospital de Manacor compti entre
els seus serveis amb tractament d'hemodiàlisi?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comptarà l'Hospital de Manacor amb un servei de
rehabilitació?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els termes en els quals s'ha establert el
conveni entre l'Hospital Comarcal de Manacor i l'empresa
d'assistència sanitària Novomèdic?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'aplicaran les mateixes condicions i tarifes de l'Insalud
a l'empresa Novomèdic?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'especialistes hi haurà al servei d'urgències de
l'Hospital e Manacor?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de cirurgians de guàrdia amb presència física hi
haurà a l'Hospital de Manacor?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de traumatòlegs de guàrdia amb presència física
hi haurà a l'Hospital de Manacor?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris ha seguit el Patronat de la Fundació
"Hospital de Manacor" que justifiquin la no publicació a la premsa
local d'un anunci sobre selecció de personal, i sí en canvi d'hagi
publicat a la premsa d'àmbit estatal?

Palma, 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4979/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de la pau. (Mesa de 8 d'octubre del 1997).

Palma, a 8 d'octubre 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears expressa amb
tota fermesa al seu article 9 que "les institucions d'autogovern, en
compliment de les finalitats que els són pròpies, promouran la
llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés socioeconòmic entre els
ciutadans de les Illes Balears, com a principis de la Constitució, així
com la participació d'aquests en la vida política, cultural, econòmica
i social..."
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L'exercici de les llibertats únicament és possible quan
regna la pau, tal i com ens recorda l'article 28 de la Declaració
Universal de Drets Humans aprovada per l'Assemblea General de
l'Organització de les Nacions Unides mitjançant la Resolució 217
(III), de 10 de desembre del 1948: "Tota persona té dret a
l'establiment d'un ordre social i internacional en el qual els drets
i llibertats proclamats a aquesta declaració es facin plenament
efectius", i tal i com s'expressa en el mateix preàmbul de la
Declaració: "el desconeixement i el menyspreu dels drets de
l'home han originat actes de barbàrie ultratjants per a la
consciència de la humanitat".

La Constitució també afirma al seu article 10 que: "1.-
La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents,
el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i
als drets dels altres, són fonament de l'ordre polític i de la pau
social. 2.- Les normes relatives als drets fonamentals i a les
llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de
conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els
tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries
ratificats per Espanya".

La present proposició no de llei té com a objectiu
consolidar les aspiracions del poble de les Illes Balears per a la
construcció d'un món on la pau i la justícia siguin sobiranes.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears, mitjançant el rebuig
de la guerra com a mitjà de resolució de les controvèrsies
internacionals, la promoció dels drets humans, de les llibertats
democràtiques i de la cooperació internacional, afirma que la pau
constitueix un dret fonamental de les persones i dels pobles.

2.- El Parlament de les Illes Balears, amb l'objectiu de
fer efectius aquests principis, insta el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que, en el marc de les seves
competències, desenvolupi iniciatives tendents al foment de la
pau, la solidaritat i la cooperació entre els pobles.

3.- El Parlament de les Illes Balears, mogut pel desitj de
fer de les Illes Balears una societat mobilitzada a favor de la pau,
insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
col•laborar amb els ajuntaments i consells insulars, per una banda,
i amb la societat civil per l'altra, amb l'objectiu d'estimular les
iniciatives de cooperació pel foment de la pau.

Palma, a 30 de setembre del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tractament de preguntes orals davant comissió

per a les preguntes amb sol•licitud de resposta escrita RGE núms.
4226/96, 4227/96, 4228/96, 4229/96 i 4230/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 d'octubre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 5081/97,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres, del
Grup Parlamentari Mixt, i de conformitat amb l'establert a l'article
160.2 del Reglament de la Cambra, acorda que les preguntes de
referència, relatives a relació d'establiments turístics que van rebre
autorització definitiva, a relació d'establiments turístics que van
rebre autorització prèvia, a data d'autorització definitiva de
l'aparthotel "Seaview Country Club", a nom dels promotors de
l'aparthotel "Seaview Country Club" i a places turístiques no legals
inspeccionades i/o clausurades, respectivament (BOPIB núm. 60, de
4 de setembre del 1996), passin a rebre el tractament de preguntes
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 2333/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 d'octubre del 1997, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4984/97, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es retira la interpel•lació de referència, relativa als
criteris de distribució del Fons de Cooperació amb el Tercer Món,
publicada en el BOPIB núm. 101, de 2 de maig del 1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

2956/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 d'octubre del 1997, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 4985/97, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es retira la proposició no de llei de referència,
relativa a garanties de control dels processos de gestió de l'Hospital
de Manacor, publicada en el BOPIB núm. 103, de 16 de maig del
1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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