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BH) RGE núm. 5980/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de les queixes
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C) RGE núm. 5897/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a data
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D) RGE núm. 5899/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
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A) RGE núm. 6918/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de formació i ocupació juvenil. 3675
 

B) RGE núm. 6919/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla director de carreteres. 3676

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5918/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a revocació del Decret 126/97, de 3
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C) Relativa a concurs per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació urgent, per a l'adquisició de dos vehicles nous
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

   1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE   MOCIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 28
d'octubre del 1997, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
5421/97, relativa a política higienicosanitària i de seguretat de les
piscines turístiques i d'ús col•lectiu i les platges, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Sanitat i Consum del Govern balear a modificar la composició del
Consell Assessor regulat per l'Ordre de 27 d'octubre del 1995, en
el sentit d'incloure: dos representants d'associacions d'usuaris i
consumidors, dos representants d'associacions professionals de
salvament i socorrisme".

Seu del Parlament, 31 d'octubre del 1997.
El President en funcions, vicepresident primer del

Parlament:
Pere Palau i Torres.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Interpel•lació RGE
núm. 4479/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tall de
subministrament elèctric de dia 22 d'agost.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Antoni Pascual del
G.P. Mixt, Hble Sr. Eberhard Grosske del G.P. d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, Hble Sr. Pere Sampol del G.P. Nacionalista-
PSM i Hble Sr. Joan Flaquer del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joan
Mesquida i Josep Juan.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de novembre de 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm. 5394/97,
de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les accions per a la promoció del cinema.
(BOPIB 126 de 24 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm. 5497/97,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estudi de positivitat de la sida. (BOPIB 126 de
24 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm. 5400/97,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Escola d'Hoteleria. (BOPIB 126 de 24 d'octubre
del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

D) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm.
5479/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la ubicació de l'estació
de transferències de Manacor. (BOPIB 126 de 24 d'octubre del
1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 124 de 10 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm.
5395/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accions per al finançament del
gaseoducte Península-Illes Balears. (BOPIB 126 de 24 d'octubre
del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

G) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm.
5498/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'estacionalitat a les Illes
Balears. (BOPIB 126 de 24 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

H) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm. 5396/97,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'ampliació de la carretera d'accés a la UIB.
(BOPIB 126 de 24 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

I) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm. 5409/97,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al termini de lliurament de l'estudi sobre
la valoració de les transferències d'educació. (BOPIB 126 de 24
d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

J) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 124 de 10 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

K) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm.
5397/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als comerços en els quals
s'ignoren les dues llengües oficials de les Illes Balears. (BOPIB 126
de 24 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

L) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, debaté la Pregunta RGE núm.
5410/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a l'adjudicatari de l'estudi
sobre la valoració de les transferències d'educació. (BOPIB 126 de
24 d'octubre del 1997).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 28 d'octubre del 1997, rebutjà els apartats 1, 3 i 4 de la
Moció RGE núm. 5421/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a  política higienicosanitària i
de seguretat de les piscines turístiques d'ús col•lectiu i les platges.
(BOPIB núm. 126 de 24 d'octubre del 1997).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

dia 28 d'octubre del 1997, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
5360/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon de
sanejament. (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació de la terna per substituir un magistrat

al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 28 d'octubre del 1997, d'acord amb el que preveu l'article
330.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'article 13.2 de la Llei
de demarcació de Planta Judicial, designà, amb el vot de la majoria
dels membres de la Cambra, la terna requerida per al nomenament
de magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears. Aquesta terna és integrada pels Sr. Antoni
Montserrat i Quintana, Sr. Rafael Perera i Mezquida i Sra. Rosa
Arregui i Alava.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 6006/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5128/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
de proveïment d'aigua potable a l'illa de Mallorca. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

Palma, a 19 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
5128/97, relativa a política de proveïment d'aigua a l'illa de
Mallorca, la moció següent.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les iniciatives precises, de caràcter legislatiu, reglamentari
i de gestió, per tal de constituir-se en administrador i gestor
d'aigua potable en alta a cadascuna de les Illes Balears.

2.- El Parlament insta el Govern al compliment estricte
de la Llei d'aigües en les informes de la Direcció General de
Règim Hidràulic, relatius a la suficiència d'aigua potable per a
nous assentaments poblacionals, els quals incorporaran els
següents punts:

- Condicions sanitàries de les aigües, informades per la
Conselleria de Sanitat i Consum.

- Titularitat i condicions de la concessió i comprovació
dels cabals realment extrets i/o compromesos.

- Les possibilitats reals de proveïment, tenint en compte
el balanç hídric de l'aqüífer afectat i el del conjunt de l'illa.

Els informes de l'autoritat hidràulica a les comissions
insulars d'Urbanisme s'expediran sempre acompanyats dels estudis
tècnics, hidràulics, geològics i de les anàlisis químiques i
biològiques que hagin fet servir per a la seva redacció.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la constitució immediata de les juntes insulars
d'explotació de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
d'acord amb el que preveu el Decret sobre organització i règim
jurídic de l'Administració hidràulica de Balears de gener de 1994.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar compliment a l'acord del Parlament de 27 de juny passat,
d'incloure el subministrament en altra d'aigua potable per al
proveïment de poblacions en relació de preus sotmesos a
autorització prèvia.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a incrementar la dotació econòmica per al 1998 de la
construcció de la dessaladora de la badia de Palma per tal d'escurçar
el seu termini d'execució i garantir plenament la seva entrada en
funcionament abans de l'inici de la temporada turística del 1999.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya -Ministeri de Medi Ambient- a accelerar l'estudi de les
al•legacions i consegüents modificacions del projecte
"d'Aprofitament de recursos hidràulics de la serra de Tramuntana de
Mallorca" -transvasament de sa Costera- per tal que l'obra pugui ser
contractada durant el primer semestre de 1998.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya -Ministeri de Medi Ambient- a desglossar el projecte
"d'Aprofitament de recursos hidràulics de la serra de Tramuntana",
sa Costera, per tal de poder executar la conducció que discorre
paral•lelament a la carretera C-711, entre Sóller i el túnel de peatge,
simultàniament amb les obres d'ampliació i millora de l'esmentada
carretera.

8.-El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intensificar el seu control sobre les dessaladores d'aigües salobres
-Son Tugores, Palma- per tal, no tan sols d'impedir l'agreujament de
la salinització dels aqüífers afectats per les extraccions, sinó a més,
d'afavorir la seva recuperació així com establir un calendari per al
seu desmantellament, coordinat amb l'entrada en servei de la
dessaladora d'aigua de mar de la badia de Palma i del transvasament
de sa Costera.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir de la planificació hidrològica de l'illa de Mallorca el
projecte de derivació del torrent de Solleric i embassament del
torrent d'Almadrà, i el projecte d'embassament dels cabals de ses
Ufanes de Gabellí.

Palma, a 13 de novembre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5896/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment del conveni signat entre la Conselleria de Foment i
l'Ajuntament d'Inca sobre construcció d'una estació d'autobusos.
(Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5905/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre ocupacional
de discapacitats de Binissalem. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5906/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica del Govern al centre de salut d'Alcúdia. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).
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 RGE núm. 5907/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
aportada pel Govern per a una residència per a disminuïts psíquics
profunds a Eivissa. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5908/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia per
a disminuïts psíquics no profunds. (Mesa de 19 de novembre del
1997).

 RGE núm. 5905/97, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
ocupacionals per a disminuïts. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5919/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en automobilisme per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5920/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en judo per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa
de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5921/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en karate per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5922/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aportacions econòmiques del Govern balear per a la
realització d'accions de normalització lingüística de caràcter
municipal. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5923/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis sobre el plumbisme a les Illes Balears. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5924/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a agrupacions de defensa forestal a les Illes Balears. (Mesa
de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5925/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a criteris de concessió de subvencions a les federacions
esportives per a la celebració dels campionats de Balears. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5926/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en espeleologia per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5927/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en motociclisme per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5928/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en voleibol per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5929/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en vela per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5930/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en triatló per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5931/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en trot per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5932/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en tir olímpic per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5933/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en tir de fona per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5934/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en tir amb arc per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5935/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en tennis de taula per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5936/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en tennis per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5937/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en taekwondo per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5938/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en squash per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).
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 RGE núm. 5939/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en salvament per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5940/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en rugby per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5941/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en piragüisme per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5942/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en pilota per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5943/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en petanca per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5944/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en lluita per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5945/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en billar per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5946/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en babmintó per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5947/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en atletisme per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5948/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en activitats
subaquàtiques per categories d'edat i per illes tant en categoria
femenina com masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5949/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en pesca per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5950/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en patinatge per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5951/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en natació per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5952/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en muntanyisme per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5953/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en motonàutica per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5954/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en hípica per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5955/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en handbol per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5956/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en golf per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5957/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en gimnàstica per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5958/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en futbol sala per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5959/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en futbol per categories
d'edat i per illes tant en categoria femenina com masculina. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5960/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en esports aeris per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).
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 RGE núm. 5961/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en escacs per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5962/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en dards per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5963/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en columbofilia per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5964/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portalle
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en columbicultura per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5965/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en ciclisme per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5966/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en caça per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5967/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en bitlles per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5968/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució dels esportistes federats en bàsquet per
categories d'edat i per illes tant en categoria femenina com
masculina. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5979/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
Tecnoturística 97. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5980/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de les
queixes d'alguns expositors. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5981/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira d'interès per
al sector turístic. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5982/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
professional entre el Sr. Eduardo Gamero i l'empresa Fires i
Congressos de Balears. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5983/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració dels
perjudicis per a la Mostra del sector d'artesania. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6001/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desglossaments de partides per a la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6002/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desestimació de cinc sol•licituds per al programa Habitatge i
arquitectura. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6003/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses
inscrites en el registre d'empreses de radiodifusió sonora. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6004/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
sol•licituds de concessió d'emissores de radiodifusió. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6017/97, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre i
característiques de les sitges i d'altres instal•lacions industrials
farineres. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6023/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tribunal que
avaluà el coneixement de català del personal de la Comunitat
Autònoma. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6024/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'habitatge per a joves. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6025/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
d'Eivissa i Formentera subvencionades en base al Decret 174/96.
(Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6026/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses de
Menorca subvencionades en base al Decret 174/96. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6027/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses de
Mallorca subvencionades en base al Decret 174/96. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6028/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Decret 174/96,
de formació professional ocupacional. (Mesa de 19 de novembre del
1997).

Palma, a 19 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quan fa comptes, el conseller de Foment i president de
l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, Joan Verger, donar
compliment al conveni signat amb l'ajuntament d'Inca dia 17 de
juny del 1996, en el qual el Govern es comprometia a executar les
obres de construcció d'una estació d'autobusos a Inca, devora
l'estació del tren, amb aparcaments i terminal de transport?

Palma, a 10 de novembre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina aportació econòmica ha realitzat el Govern per a
la construcció del centre ocupacional de discapacitats de
Binissalem durant el 1997 i quina previsió d'aportació té per al
1998?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina aportació econòmica ha realitzat el Govern per a
la construcció del centre de salut d'Alcúdia durant el 1997 i quina
previsió d'aportació té per al 1998?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina quantitat aporta durant el 1997 el Govern balear
per a la construcció d'una residència per a disminuïts psíquics
profunds a Eivissa i quina quantitat té previst aportar el 1998?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina previsió d'inversió té previst realitzar el Govern
balear per a un centre de dia per a disminuïts psíquics no profunds
durant els anys 1997 i 1998?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és l'aportació del Govern balear per al
funcionament i formació de centres ocupacionals per a disminuïts,
indicant-ne el promotor, el pressupost i la quantitat que s'aporta?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 253
esportistes masculins i 25 esportistes femenines en automobilisme:

1) Quina és la quantitat de llicències federatives
d'automobilisme en cadascuna de les categories, masculina i
femenina, en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 253
esportistes masculins i 25 femenins a cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
2862 esportistes masculins i 773 esportistes femenines en judo:

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de judo
en cadascuna de les categories, masculina i femenina, en
cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 2862
esportistes masculins i 773 femenins de judo a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1514 esportistes masculins i 475 esportistes femenines en karate:

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
karate en cadascuna de les categories, masculina i femenina, en
cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1514
esportistes masculins i 475 femenins de karate a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

1.- Quins ajuntaments de les Illes Balears han sol•licitat
aportacions del Govern balear, a través de subvenció, conveni o
altres fórmules, per a la realització d'accions de normalització
lingüística al seu municipi el 1997?

2.- Quines aportacions, a través d'ajudes, convenis o
d'altres fórmules ha realitzat el Govern balear a cadascun dels
ajuntaments?

3.- Quines accions de normalització lingüística, i amb quin
pressupost de despeses cadascuna, han presentat els ajuntaments que
comptaran amb l'aportació econòmica del Govern balear el 1997?

10 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que el plumbisme és una malaltia deguda a la
incorporació de plom a l'organisme que afecta especialment les aus
aquàtiques i les rapinyaires a causa de la ingestió de perdigons en
els territoris de caça; atès que no és menyspreable el risc per a les
persones que poden consumir animals afectats de plumbisme i que
les Illes Balears són un territori on la caça és generalitzada, es
formulen les preguntes següents:

1.- Ha fet o coneix el Govern balear algun estudi o
prospecció fets sobre la concentració de perdigons de plom a les
àrees de caça de les Illes Balears?

2.- En cas afirmatiu, quins són els resultats d'aquests
estudis amb diferenciacions territorials de les concentracions?

3.- En cas negatiu, pensa realitzar els estudis pertinents
per valorar un element que podria ser de risc a la nostra comunitat
autònoma?

Es Castell, a 10 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

1.- Quines agrupacions de defensa forestal estan
constituïdes a les Illes Balears?, indicant-ne la composició i l'àmbit
d'actuació, el material disponible, el nivell de preparació i
l'operativitat real.

2.- Quines accions per al foment de la constitució
d'agrupacions de defensa forestal ha realitzat el Govern balear
d'ençà de l'any 1995?

3.- Amb quines ajudes, econòmiques, de recursos o
d'altres, del Govern balear compten les agrupacions de defensa
forestal constituïdes a les Illes Balears?

Es Castell, a 10 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que s'observa una gran diferència entre les
quantitats sol•licitades per les federacions i les quantitats
concedides pel Govern balear per a la celebració dels campionats
de Balears; atès que s'observa una gran diferència en els
percentatges d'ajudes a una o altra federació; quins són els criteris
que determinen la puntuació segons la qual es concedeix l'ajuda?

Es Castell, 7 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
205 esportistes masculins i 15 esportistes femenines en
espeleologia;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives
d'espeleologia en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 205
esportistes masculins i les 15 femenines d'espeleologia a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
236 esportistes masculins i cap esportista femenina en
motociclisme;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
motociclisme en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 236
esportistes masculins a cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 340
esportistes masculins i 450 esportistes femenines en voleibol;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
voleibol en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 340
esportistes masculins i les 450 femenines de voleibol a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1.656 esportistes masculins i 642 esportistes femenines en vela;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de vela
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1.656
esportistes masculins i les 642 femenines de vela a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 87
esportistes masculins i 9 esportistes femenines en triatló;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives
d'espeleologia en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?
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2) Com es distribueixen per categories d'edat els 87
esportistes masculins i les 9 femenines de triatló a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
557 esportistes masculins i 46 esportistes femenines en trot;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de trot
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 557
esportistes masculins i les 46 femenines de trot a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1.177 esportistes masculins i 106 esportistes femenines en tir
olímpic;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de tir
olímpic en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1.177
esportistes masculins i les 106 femenines de tir olímpic a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 113
esportistes masculins i 23 esportistes femenines en tir de fona;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de tir de
fona en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 113
esportistes masculins i les 23 femenines de tir de fona a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 97
esportistes masculins i 17 esportistes femenines en tir amb arc;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de tir amb
arc en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 97
esportistes masculins i les 17 femenines de tir amb arc a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 250
esportistes masculins i 30 esportistes femenines en tennis taula;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de tennis
taula en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 250
esportistes masculins i les 30 femenines de tennis taula a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1.638 esportistes masculins i 1.118 esportistes femenines en
tennis;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
tennis en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1.638
esportistes masculins i les 1.118 femenines de tennis a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
263 esportistes masculins i 101 esportistes femenines en
taekwondo;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
taekwondo en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 263
esportistes masculins i les 101 femenines de taekwondo a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
124 esportistes masculins i 31 esportistes femenines en squash;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
squash en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 124
esportistes masculins i les 31 femenines de squash a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 21
esportistes masculins i 12 esportistes femenines en salvament;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
salvament en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 21
esportistes masculins i les 12 femenines de salvament a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 264
esportistes masculins i 12 esportistes femenines en rugby;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de rugby
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 264
esportistes masculins i les 12 femenines de rugby a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 318
esportistes masculins i 60 esportistes femenines en piragüisme;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
piragüisme en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 318
esportistes masculins i les 60 femenines de piragüisme a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
256 esportistes masculins i 62 esportistes femenines en pilota;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
pilota en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 256
esportistes masculins i les 62 femenines de pilota a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
2.830 esportistes masculins i 1.215 esportistes femenines en
petanca;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
petanca en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 2.830
esportistes masculins i les 1.215 femenines de petanca a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 282
esportistes masculins i 5 esportistes femenines en lluita;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de lluita
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 282
esportistes masculins i les 5 femenines de lluita a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 404
esportistes masculins i cap esportista femenina en billar;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de billar
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 404
esportistes masculins de billar a cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 82
esportistes masculins i 48 esportistes femenines en badmintó;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
badmintó en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?
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2) Com es distribueixen per categories d'edat els 82
esportistes masculins i les 48 femenines de badmintó a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
259 esportistes masculins i 151 esportistes femenines en atletisme;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives
d'atletisme en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 459
esportistes masculins i les 151 femenines d'atletisme a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1.329 esportistes masculins i 62 esportistes femenines en activitats
subaquàtiques;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives
d'activitats subaquàtiques en cadascuna de les categories en
cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1.329
esportistes masculins i les 62 femenines d'activitats subaquàtiques
a cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 709
esportistes masculins i 139 esportistes femenines en pesca;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de pesca
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 709
esportistes masculins i les 139 femenines de pesca a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 420
esportistes masculins i 366 esportistes femenines en patinatge;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
patinatge en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 420
esportistes masculins i les 366 femenines de patinatge a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 396
esportistes masculins i 481 esportistes femenines en natació;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de natació
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 396
esportistes masculins i les 481 femenines de natació a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1.107 esportistes masculins i 132 esportistes femenines en
muntanyisme;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
muntanyisme en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1.107
esportistes masculins i les 132 femenines de muntanyisme a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 79
esportistes masculins i 8 esportistes femenines en motonàutica;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
motonàutica en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 79
esportistes masculins i les 8 femenines de motonàutica a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
212 esportistes masculins i 340 esportistes femenines en hípica;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives d'hípica
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 212
esportistes masculins i les 340 femenines d'hípica a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 791
esportistes masculins i 319 esportistes femenines en handbol;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives d'handbol
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 791
esportistes masculins i les 319 femenines d'handbol a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
2.533 esportistes masculins i 1.360 esportistes femenines en golf;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de golf en
cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 2.533
esportistes masculins i les 1.360 femenines de golf a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 82
esportistes masculins i 1.323 esportistes femenines en gimnàstica;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
gimnàstica en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 82
esportistes masculins i les 1.323 femenines de gimnàstica a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
952 esportistes masculins i 283 esportistes femenines en futbol
sala;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
futbol sala en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 952
esportistes masculins i les 283 femenines de futbol sala a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
18.522 esportistes masculins i 120 esportistes femenines en futbol;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
futbol en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 18.522
esportistes masculins i les 120 femenines de futbol a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 117
esportistes masculins i 10 esportistes femenines en esports aeris;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives d'esports
aeris en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 117
esportistes masculins i les 10 femenines d'esports aeris a cadascuna
de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 621
esportistes masculins i 32 esportistes femenines en escacs;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives d'escacs
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 621
esportistes masculins i les 32 femenines d'escacs a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 137
esportistes masculins i 11 esportistes femenines en dards;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de dards
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?
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2) Com es distribueixen per categories d'edat els 137
esportistes masculins i les 11 femenines de dards a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
673 esportistes masculins i 28 esportistes femenines en
columbofília;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
columbofília en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 673
esportistes masculins i les 28 femenines de columbofília a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
207 esportistes masculins i 18 esportistes femenines en
columbicultura;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
columbicultura en cadascuna de les categories en cadascuna de les
Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 207
esportistes masculins i les 18 femenines de columbicultura a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
1.722 esportistes masculins i 18 esportistes femenines en ciclisme;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
ciclisme en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 1.722
esportistes masculins i les 18 femenines de ciclisme a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
6.692 esportistes masculins i 8 esportistes femenines en caça;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de caça
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 6.692
esportistes masculins i les 8 femenines de caça a cadascuna de les
Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats 65
esportistes masculins i 20 esportistes femenines en bitlles;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de bitlles
en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 65
esportistes masculins i les 20 femenines de bitlles a cadascuna de
les Illes Balears?

11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per a la temporada 1996/1997 estan federats
3.914 esportistes masculins i 2.575 esportistes femenines en
bàsquet;

1) Quina és la quantitat de llicències federatives de
bàsquet en cadascuna de les categories en cadascuna de les Illes
Balears?

2) Com es distribueixen per categories d'edat els 3.914
esportistes masculins i les 2.575 femenines de bàsquet a
cadascuna de les Illes Balears?

11 de novembre 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la valoració que fa la Conselleria de Turisme
de Tecnoturística 97, celebrada entre els dies 6, 7, 8 i 9 de
novembre a les instal•lacions de l'aeroport de Palma?

Palma, 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora les distintes queixes que hi ha hagut d'alguns
expositors sobretot de la part alta, sobre la deficient senyalització
i accessos a aquesta part de la Fira?

Palma, 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu que aquesta fira responia realment a una fira d'interès
per al sector turístic o més bé s'ha aprofitat la conjuntura d'aquesta
fira per exposar productes més propis d'altres sectors desvirtuant
d'alguna manera la seva especialització?

Palma, 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de relació professional ha existit o existeix
entre el Sr. Eduardo Gamero, diputat del Partit Popular, i l'empresa
Fires i Congressos de Balears, SA, en relació a Tecnoturística 98
(IX Salón Internacional de Servicios al Sector, y Foro Profesional de
Turismo)?

Palma, 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Les dates de Tecnoturística han coincidit amb la mostra
d'un sector tan important a Mallorca com és la Mostra d'Artesania
de Pollença.

Havia valorat la Conselleria de Turisme aquest fet i els
perjudicis que això podia ocasiona a la Mostra i a la mateixa
Tecnoturística així com a tot el sector de l'artesania?

Palma, 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per la resposta escrita del Govern, de dia 2 de juny del
1997, hem pogut saber que la Conselleria d'Obres Públiques,
Ordenació del Territori i Medi Ambient, que era la competent en
aquesta matèria, va destinar l'any 1996 les quantitats de 52.501.000
PTA i 97.500.000 PTA a la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic, que era de titularitat municipal en el primer cas, i
d'institucions sense ànim de lucre en el segon.
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Quin va ser el desglossament de les dues quantitats
anteriorment assenyalades, indicant en cada cas el bé immoble que
va ser objecte de la subvenció i la quantitat que li va
correspondre?

Palma, 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Per la resposta escrita del Govern, de dia 2 de juny del
1997, hem pogut saber que la Conselleria d'Obres Públiques,
Ordenació del Territori i Medi Ambient, que era la competent en
aquesta matèria, l'any 1996 va desestimar cinc de les sol•licituds
que s'havien presentat al seu programa Habitatge i arquitectura.

Quines varen ser les cinc sol•licituds desestimades?
Quins foren els motius?

Palma, 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb el Decret 86/1995, de 7 de setembre, pel qual es
regulava el règim i el procediment de concessió d'emissores de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència, es va crear el Registre d'Empreses de Radiodifusió
Sonora. En data de dia 31 d'octubre del 1997, quines eren les
empreses que hi estaven inscrites, indicant el seu nom i la seva
titularitat?

Palma, 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'ençà de la promulgació del Decret 86/1995, pel qual
es regulava el règim i el procediment de concessió d'emissores de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència, quantes i quines sol•licituds han estat presentades al
Govern balear per tal d'obtenir la concessió administrativa d'una
emissora privada de caràcter comercial?

Palma, 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre i les característiques de les sitges i
d'altres instal•lacions industrials farineres existents a les Illes,
especificant el tipus d'activitat i ubicació?

Palma, 12 de novembre del 1997.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la composició del tribunal que avaluà les proves
d'obtenció del certificat oficial de coneixement de català del
personal adscrit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
expedeix la Junta Avaluadora del Català, segons resolució de la
Direcció General de Cultura i Política lingüística de dia 6 d'octubre
del 1997?

Palma, 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té establert el Govern de les Illes Balears en el marc de
la seva política d'habitatge mesures específiques per facilitar l'accés
dels joves al primer habitatge? En el seu cas, quines?

Palma, 14 de novembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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A quines empreses d'Eivissa i Formentera s'han
subvencionat cursos en base al Decret 174/96, de formació
professional ocupacional?

Palma, 14 de novembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines empreses de Menorca s'han subvencionat
cursos en base al Decret 174/96, de formació professional
ocupacional?

Palma, 14 de novembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines empreses de Mallorca s'han subvencionat
cursos en base al Decret 174/96, de formació professional
ocupacional?

Palma, 14 de novembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins cursos s'han realitzat a càrrec al Decret 174/96, de
formació professional ocupacional?

Palma, 14 de novembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5892/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
econòmic dels estudis universitaris fora de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 19 de novembre del
1997).

 RGE núm. 5893/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
increment del percentatge d'ajut pel desplaçament d'esportistes en
competicions interinsulars. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5897/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a data de presentació del Pla de salut mental al Parlament.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 19 de novembre del
1997).

 RGE núm. 5899/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a reforma psiquiàtrica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 19 de novembre del
1997).

 RGE núm. 5900/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a debat en el Parlament del Pla autonòmic de drogues. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5901/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentació
formal del "model educatiu". (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5902/97, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre l'ens RTVE i el Govern balear. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5903/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicionament
de la carretera PM-731. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5904/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
televisius basats en fets reals. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5914/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a foment a les
escoles de l'esperit militar. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5915/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a viabilitat
del soterrament de la línia elèctrica "Sant Joan" (Eivissa). (Mesa de
19 de novembre del 1997).
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 RGE núm. 5916/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
elaboració del Pla regional de protecció del clima. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 5970/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a hores
extraordinàries als Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 5988/97, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a presentació del Pla de salut al Parlament. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 5989/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
supressió formal de l'acord interinstitucional per a la campanya de
normalització lingüística. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5990/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a consells
insulars i a Consorci per al foment de l'ús de la llengua catalana.
(Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5991/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ajuntaments i el Consorci per al foment de l'ús de la llengua
catalana. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5992/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a entitats
de la societat civil i el Consorci per al foment de l'ús de la llengua
catalana. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5993/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectius del Consorci per al foment de l'ús de la llengua catalana.
(Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5994/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
activitats d'animació sociocultural del Consorci per al foment de
l'ús de la llengua catalana. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5995/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
promoció sociocultural a Sencelles. (Mesa de 19 de novembre del
1997).

 RGE núm. 5631/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
declaració de parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5632/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació dels
vols regulars. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6034/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
total en concepte de fotografies del president del Govern. (Mesa de
19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6035/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nombre de
fotografies del president contractades durant el 1997. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

Palma, a 19 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Coneix el Govern el cost econòmic que suposa tenir un fill
que realitza estudis universitaris fora del territori de les Illes
Balears?

Palma, a 10 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat econòmica prevista pel Govern de les
Illes Balears d'increment dins el 1997, per augmentar el percentatge
d'ajut en els costs dels viatges dels esportistes en competicions
autonòmiques?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern presentar al Parlament el Pla de
salut mental?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Des de la Conselleria de Sanitat es fa feina en el projecte
de la reforma psiquiàtrica de la CAIB?

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

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Es pensa debatre al Parlament el Pla autonòmic de
drogues?

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

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

Quan pensa el Sr. Conseller presentar formalment el
document sobre el denominat "model educatiu" perquè sigui
debatut al si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la situació de l'anunciat conveni entre l'ens
públic RTVE i el Govern balear per incrementar la programació
pròpia del centre territorial de TVE?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 Sr. Conseller de Foment la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per a quan té previst la Conselleria de Foment condicionar
els trams de la carretera PM-731 entre Eivissa i Sant Antoni de
Portmany que no varen ser objecte d'ampliació amb una tercera via
l'any passat?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa la Conselleria de Turisme dur a terme les
accions necessàries per tal d'acabar amb les evidents possibilitats
que programes com els de Sky 1 durant l'estiu, Línia 900 de TVE i
pel•lícules com Ballearmann puguin ser basats en fets reals de la
nostra comunitat?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què opina el Govern del Pla del Ministeri de Defensa de
fomentar a les escoles l'esperit militar?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

El Govern ha estudiat la viabilitat tècnica i la quantificació
econòmica del soterrament de la línia elèctrica "Sant Joan"
(Eivissa)?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Dia 12 de novembre del 1996, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar per unanimitat una moció relativa a mesures
per tal de conèixer i prevenir els efectes que el canvi climàtic
provoca a les nostres illes, en la qual s'instava el Govern a redactar
i presentar, abans d'un any, un Pla regional de protecció del clima.
En quina situació es troba l'elabvoració d'aquest pla?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina quantitat d'hores extraordinàries per sobre del
límit legal s'han realitzat a l'empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca?

Palma, a 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el conseller de Sanitat presentar al Parlament el
Pla de salut?

Palma, a 12 de novembre del 1997.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern procedir a la supressió formal de
l'acord interinstitucional que fa uns anys va donar origen a la
creació de la Campanya de Normalització Lingüística?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quines raons el Govern a l'hora de crear el Consorci
per al foment de l'ús de la llengua catalana ha prescindit dels
consells insulars?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quines raons el Govern a l'hora de crear el Consorci
per al foment de l'ús de la llengua catalana ha prescindit dels
ajuntaments de les Illes Balears, especialment dels que corresponen
als municipis més poblats?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quines raons el Govern a l'hora de crear el Consorci
per al foment de l'ús de la llengua catalana ha prescindit d'aquelles
entitats de la societat civil que tenen una llarga i fecunda
experiències en les tasques de la promoció social de l'ús i el
coneixement de la nostra llengua pròpia?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com explica el Govern que en els estatuts del Consorci,
article 2, apartat 2.6, s'hi marqui un objectiu específic que no
apareix en la relació d'objectius que són esmentats en l'article 2 del
decret?
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Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Atribuir al Consorci l'objectiu de dur a terme "la
realització d'activitats d'animació sociocultural" -article 2, apartat
2.6-, és tal vegada una manera d'assumir per part del Govern i a
través de la intermediació de l'esmentat consorci, el
desenvolupament d'iniciatives que són característiques de
programes de política cultural?

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Segons hem pogut conèixer a través de la resposta
escrita RGE núm. 4062/97 del Govern balear, dels 8.000.000 de
pessetes que varen correspondre a l'ajuntament de Sencelles dins
el Pla pilot de normalització lingüística, se'n dedicaren 3.075.161
PTA a la promoció sociocultural. Ens podria dir el Govern quines
activitats concretes varen ser realitzades a compte d'aquesta
partida?

Palma, a 12 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quina fase de redacció es troba la llei de declaració
del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 17 de novembre del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 Sr. Conseller de Turisme la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines gestions ha fet o fa la Conselleria de Turisme per
a la recuperació dels vols regulars entre Mallorca, París, Londres i
Frankfurt?

Palma, a 17 de novembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la despesa total de Presidència i Conselleria de
Presidència en concepte de fotografies del president del Govern?

Palma, a 17 de novembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Si el Govern paga les fotografies a 75 PTA, quantes
fotografies s'han pagat o contractat durant l'any 1997?

Palma, a 17 de novembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 5998/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a presència
dels editors de les Balears a la Fira del Llibre de Madrid, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 19 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 5999/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Arxiu
Històric del Regne de Mallorca, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6000/97, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oferta
d'estudis dramàtics i escènics, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

Palma, a 19 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

El Govern va subvencionar la presència dels editors de
les Balears a la Fira del Llibre de Madrid. Significa aquesta
iniciativa que el Govern ha assumit que li correspon la
responsabilitat de posar els mitjans i els recursos que facin falta
per tal que la nostra cultura pugui projectar-se més enllà del
territori balear?

Palma, a 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

El Govern balear és el titular de la gestió de l'Arxiu
Històric del Regne de Mallorca, amb la qual cosa té la
responsabilitat de la gestió del primer depòsit documental d'interès
històric del país. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports té
definides unes estratègies d'incorpòració de nous materials
documentals -procedents majoritàriament d'arxius privats- al fons
de l'abans esmentat arxiu?

Palma, a 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

S'ha plantejat el Govern balear si en el futur conservatori
s'hi inclourà una oferta d'estudis dramàtics i escènics en general?

Palma, a 13 de novembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 6918/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pla de formació i ocupació juvenil. (Mesa de 19 de novembre del
1997).

 RGE núm. 6919/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pla director de carreteres. (Mesa de 19 de novembre del 1997).

Palma, a 19 de novembre 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

La consecució de l'ocupació plena constitueix un dels
principis de la política econòmica que han de promoure els poders
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb
el que preveu l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears.

En aquest sentit, el problema de desocupació juvenil en la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears és preocupant en relació
a la taxa de desocupats global, un àmbit en el qual els joves suposen
un alt percentatge del total de persones en atur.

D'altra banda, el continu canvi tecnològic i la complexitat
creixent dels processos productius, que requereixen una forta
interrelació entre empreses i el sistema formatiu, fa necessari
aprovar tot un seguit de mesures formatives i d'incentius que
complementin els instruments ja existents -programes del Fons
Social Europeu, formació a càrrec de l'Inem, que facilitin la inserció
laboral dels joves i col•laborin en la solució de les deficiències del
sistema educatiu tradicional.

Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que redacti i aprovi un pla de formació
i ocupació juvenil.

2.- La finalitat de l'esmentat pla serà la formació i creació
de llocs de feina per a joves majors de setze anys i menors de trenta.

3.- El pla es finançarà íntegrament per crèdits consignats
en els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, sens perjudici de les consignacions que puguin provenir del
Fons Social Europeu, d'altres administracions i/o d'entitats i
institucions col•laboradores.

4.- En tot cas, el Pla de formació i ocupació juvenil
contemplarà, com a mínim, l'execució dels següents programes:
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a) Formació professional compensatòria i complementària,
que tindrà com a objectiu la realització de pràctiques no laborals
a empreses que garanteixin una qualificació professional per als
joves.

b) Formació i promoció empresarial per a joves, dirigida
a joves titulats universitaris i titulats en formació professional de
grau superior.

c) Formació en noves tecnologies.

d) Foment de l'autoocupació i del cooperativisme entre
els joves. S'establirà una línia d'ajuda per a l'establiment dels joves
en la modalitat d'autoocupació i per a la creació de cooperatives
i/o cooperatives de treball associat, societats anònimes laborals i
societats agràries de transformació integrades per joves.

e) Estímuls per al foment de les iniciatives empresarials
al món rural promogudes per joves. L'objecte d'aquest programa
serà el de mantenir l'activitat econòmica al camp, millorar i formar
els joves ens els processos de gestió i comercialització agrària.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la realitat pluriinsular de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, amb la limitació que això suposa pel que fa a
territori, a recursos naturals i en la preservació del medi ambient.

Atesa la necessitat d'elaborar una planificació
equilibrada i racional del territori, els recursos naturals com aigua,
energia, l'eliminació de residus sòlids, els transports terrestres i, en
definitiva, l'establiment d'una política territorial adequada que
preservi l'equilibri del medi natural i fomenti les activitats
econòmiques, en especial l'agricultura tradicional, la indústria i el
turisme.

Atès que la Llei d'ordenació del territori de les Illes
Balears preveu unes directrius bàsiques d'ordenació territorial així
com una planificació sectorial específica en matèries com residus
sòlids, pla energètic, planificació hidràulica i carreteres, que
encara no han estat presentades al Parlament.

Per tot això el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma perquè presenti, en el més breu termini
possible, el Pla director de carreteres per a les Illes Balears. Amb
tot, l'esmentat pla contemplarà el següents punts:

a) El Pla de carreteres tindrà cura de preservar l'equilibri
territorial i natural de les diferents illes.

b) El Pla s'adequarà a les necessitats reals de la societat i
en benefici d'un adequat desenvolupament de les activitats
econòmiques pròpies de cada zona.

c) En qualsevol cas, el Pla evitarà la planificació de noves
carreteres que puguin afectar espais naturals protegits o qualsevol
altra zona inclosa en algun tipus de figura protectora.

d) En cap cas es planificaran carreteres de peatge.

e) Com a excepció a l'apartat anterior, es manté el peatge
en el túnel de Sóller, amb els corresponents incentius, inversions i
ajudes públiques per als municipis i ciutadans de la vall, que
s'hauran d'habilitar i consignar anualment en els Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma fins a l'extinció de l'actual
concessió.

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5918/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a revocació del Decret 126/97, de
3 d'octubre, de creació del consorci per al foment de l'ús de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 19 de novembre del 1997).

 RGE núm. 5969/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a ús del català a Telefònica, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 19 de novembre del 1997).

Palma, a 19 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que amb el Decret 126/97, de 3 d'octubre, publicat en
el BOCAIB núm. 131, de 21.10.97, es crea el Consorci per al
Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les Illes Balears,
organisme en el qual únicament hi seran presents el Govern balear
i la Universitat de les Illes Balears.
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Atès que sobre la conveniència o no de la creació del
Consorci, la seva composició, funcions i finalitats, no s'han
pronunciat els organismes de participació i assessors en matèria de
política cultural i lingüística creats pel propi Govern balear;

Atès que en la composició del Consorci no hi són
presents ni els ajuntaments ni els consells insulars, institucions que
són bàsiques en el desplegament de polítiques municipals i
insulars de normalització lingüística;

Atès que en la composició del Consorci no d'han tingut
en compte entitats que, com l'Obra Cultural Balear i altres, fa
molts anys, des dels temps més difícils, que treballen el
compromís de fer normal l'ús de la llengua catalana a les nostres
illes, i que aquesta absència dóna a entendre que el Consorci no
s'ha fet per sumar esforços i voluntats, sinó per marginar la
iniciativa social en el desplegament de la política lingüística.

És per tots aquests motius que presentam la següent
proposició no de llei.

1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a revocar el Decret 126/97, de 3 d'octubre, de
creació del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana,
pròpia de les Illes Balears.

2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dirigir-se als ajuntaments de les Illes, els consells insulars, la
Universitat de les Illes Balears, l'Obra Cultural Balear i aquelles
entitats que treballen en el camp de la normalització de la llengua
catalana a la nostra comunitat, proposant-los la participació en la
creació d'un consorci per al foment de l'ús del català a les Illes
Balears fruit del consens i la corresponsabilitat.

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El procés de normalització lingüística a les Balears no
depèn només de l'ús de la nostra llengua que en puguin fer les
administracions públiques. És necessari que le empreses privades
també facin servir la llengua catalana per a mantenir les seves
relacions amb els ciutadans de les Balears.

En aquest sentit, s'observa que si la presència del català
és en ocasions deficient a l'Administració pública, a l'empresa
privada és, en el millor dels casos, testimonial.

D'altra banda també cal destacar que els criteris d'ús
lingüístic que apliquen algunes empreses, com Telefònica, a
comunitats que tenen una llengua pròpia que no és el castellà, com
és el cas de les Illes Balears, no són els mateixos que s'apliquen a
altres comunitats com Catalunya. A les Balears, el grau d'ús de la
llengua pròpia és molt menor: A les Balears, a les cabines el
missatge que surt per defecte és en castellà, mentre a Catalunya és
en català; a les Balears, els operadors que et responen poden ser
de qualsevol lloc; a Catalunya, en canvi, sempre et responen
operadors de l'àrea lingüística catalana, etcètera.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta l'empresa
Telefònica a posar els mitjans necessaris per tal de garantir que els
empleats que tenen relació amb el públic posseeixin el coneixement
suficient de llengua catalana per atendre amb normalitat el servei
que els és encomanat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta l'empresa
Telefònica per tal que modifiqui el servei de les cabines públiques,
en el sentit que el missatge escrit que apareix en despenjar
l'auricular sigui per defecte en català, tal com passa a altres
comunitats amb llengua pròpia.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta l'empresa
Telefònica per tal que faci arribar les factures telefòniques en
llengua catalana a tots els ciutadans de les Illes Balears, sempre que
no indiquin expressament que les volen rebre en llengua castellana.

Palma, a 11 de novembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per a

la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular d'atyribució de
competències als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera en matèria de protecció de menors (RGE núm. 5012/97).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de novembre del 1997, a la vista de l'escrit RGE núm. 5917/97,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà, conformement amb
l'establert per l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, de convocar
sessions extraordinàries, la data de les quals es fixarà oportunament,
per a l'estudis, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la proposta
de referència (BOPIB núm. 130, de 14 de novembre del 1997); i ,
consegüentment, d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

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

5569/97. 

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 11 de novembre del 1997, es retirà la
proposició no de llei de referència, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les freqüències aèries i no increment de preus
del passatge, publicada al BOPIB núm. 128, de 31 d'octubre del
1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a permuta de dues places del cos d'auxiliars

administratius, grup D, del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 24 de setembre
del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm. 4890/97, presentat
per les funcionàries Sres. Antònia Llabrés i Cardell i Catalina
Binimelis i Écker, pertanyents al cos d'auxiliars administratius,
grup D, i adscrites respectivament al Servei de Biblioteca i al Servei
de Premsa, mitjançant el qual sol•liciten, a l'empara de l'establert
per l'aticle 8 de l'Estatut del Personal del Parlament, la permuta en
les seves places respectives.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 8 d'octubre del
mateix any, un cop rebuts els informes favorables de les
responsables dels serveis esmentats, acorda dicta una resolució
autoritzant la permuta sol•licitada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a data del Diari de Sessions de la Comissió

d'Ordenació Territorial núm. 20.

La data apareguda a la publicació corresponent al Diari
de Sessions de la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears núm. 20, dia 15 d'octubre del 1997, és un error.
La data correcta ha de ser 22 d'octubre del 1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El lletrat oficial major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a concurs per a l'adjudicació, mitjançant

procediment obert i tramitació urgent, per a l'adquisició de dos
vehicles nous pels serveis del Parlament.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

S'anuncia Concurs per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert
i tramitació urgent, per a l'adquisició de dos vehicles nous pels
serveis del Parlament. 

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 4/97

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l'objecte: Té per objecte la compra de dos

vehicles nous destinats al servei de Presidència i a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears. 

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

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Es fixa un pressupost màxim de licitació de 9.000.000,-
PTA  pels dos vehicles, el qual es desglossa en 5.000.000 PTA pel
vehicle A (Presidència) i 4.000.000 PTA pel vehicle B (Mesa). A
n'aquest preu està inclòs l'IVA i qualsevol altra despesa que sigui
d'aplicació.

D'acord amb l'article 188 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, el licitant haurà d'ofertar un import
mínim de 900.000,- PTA pel lliurament del vehicle usat propietat
del Parlament, modelo Peugeot 605, 3000 V6 matrícula IB-8176-BJ
i un import mínim de 200.000,- PTA  pel vehicle modelo Renault
25, GTX, matrícula IB 1779-AU., quantitats a descomptar del preu
ofertat pels dos vehicles nous. Els vehicles usats podran esser
examinats a la Seu de la Cambra.

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ

L'execució del subministrament n'ès de tres mesos.

6.- GARANTIA

La fiança provisional n'és de 180.000,- PTA.

7.- EXHIBICIÓ DE DOCUMENTS

Els plecs de clàusules administratives particulars i el de
Prescripcions tècniques estaran disponibles durant el termini de
presentació de proposicions, en el departament dels Serveis
Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial, núm. 16 de Palma de
Mallorca.
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8.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

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

9.- OBERTURA DE PROPOSICIONS

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

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

10.- DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS
LICITADORS

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

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

Palma, a 14 de novembre del 1997
EL LLETRAT OFICIAL MAJOR,
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a adjudicació definitiva de les obres de

rehabilitació del nou edifici administratiu del Parlament de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de novembre del 1997, atesa l'acta de la Mesa de
Contractació constituïda per a la valoració de les proposicions al
concurs, mitjançant procediment obert, de l'obra civil de
rehabilitació de l'edifici del Parlament, i atesa la proposta
formulada per aquesta a la Mesa sobre la base del dictamen tècnic
redactat pels arquitectes Srs. Lluís i Jaume García-Ruiz, Ignacio
Arzubialde i Salvador Juan, acorda per unanimitat d'adjudicar el
contracte d'execució de l'obra civil de rehabilitació del nou edifici
administratiu del Parlament de les Illes Balears a la Unió Temporal
d'Empreses constituïda per Necso Entrecanales y Cubiertas, SA i
Construcciones Llabrés Feliu.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 1997.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a renúncia al càrrec de diputat del Parlament de

les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de novembre del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
6055/97, presentat per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual renuncia al
càrrec de diputat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 1997.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


