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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a política del Govern
en matèria d'ocupació.  (Mesa de 26 de novembre del 1997).

Palma, a 26 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

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

L'abandonament per part dels sindicats UGT i CCOO de
la Mesa de Diàleg Social i, per tant, la ruptura del Pacte per
l'Ocupació, ha estat motivada pels sindicats per l'incompliment per
part del Govern del contingut i l'esperit d'aquest pacte, ja que els
pressuposts no recullen els crèdits necessaris per a l'assoliment
dels objectius que es marcaren l'octuvbre de l'any passat quan se
signà el Pacte per l'Ocupació.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la el Govern de la Comunitat sobre la política del Govern
en matèria d'ocupació.

Palma, a 25 de novembre del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 6237/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 5378/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
de residències de la tercera edat. (Mesa de 26 de novembre del
1997).

Palma, a 26 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.
5378/97, relativa a control de residències de la tercera edat, la
moció següent:

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El Govern de la Comunitat Autònoma, en el termini de
60 dies, remetrà al Parlament un informe sobre les residències per
a la tercera edat existents a les Illes Balears -sigui quina sigui la
seva situació legal-, indicant-ne, d'acord amb el Decret 22/1991, de
7 de març (BOCAIB núm. 53, de 25 d'abril del 1991)les inspeccions
que s'hi han efectuat i els seus resultats. De cada residència se
n'indicarà el nombre de places per a vàlids i per a assistits, així com
la plantilla de personal.

2.- El Pla Gerontològic elaborat pel Govern de la
Comunitat Autònoma inclourà un pla de residències per a la tercera
edat que -en un termini de 5 anys- dotarà la totalitat de places per a
residents assistits que es preveuen a les Illes Balears. La dotació de
les esmentades places serà iniciada el 1998 i serà inclosa anualment
als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

Palma, a 21 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. 6072/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses per a la reparació de les instal•lacions de l'institut
Joan Ramis per executar l'any 1998. (Mesa de 26 de novembre del
1997).

 RGE núm. 6073/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses per a l'adequació de les instal•lacions de l'institut
de Ferreries a les necessitats expressades per la direcció del centre,
previstes per a l'any 1998. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6074/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a abonament de les despeses ocasionades amb motiu de la
inauguració de la piscina municipal de Ciutadella. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6192/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de la Naturalesa als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibvilitats dels membres del
Govern i alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6193/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de l'Habitatge als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).
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 RGE núm. 6194/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de Desenvolupament
Industrial als quals serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6195/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs dels Serveis Ferroviaris de Mallorca als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6196/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de Gestió Sanitària de Mallorca als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6197/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs del Servei Balear de la Salut als quals serà
d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6198/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear d'Afers Socials als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6199/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de Fires i Congressos de Balears, SA als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6200/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de Parc Bit Desenvolupament, SA als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6201/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut de Biologia Animal, SA als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6202/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) dels
Serveis de Millora Agrària, SA als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6203/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut de Biologia Animal, SA als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6204/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) del Parc
Bit Desenvolupament, SA als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de novembre
del 1997).

 RGE núm. 6205/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de Fires
i Congressos de Balears, SA als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de novembre
del 1997).

 RGE núm. 6206/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear d'Afers Socials als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6207/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) del Servei
Balear de la Salut als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de novembre
del 1997).

 RGE núm. 6208/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de la
Gestió Sanitària de Mallorca als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6209/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
Serveis Ferroviaris de Mallorca als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).
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 RGE núm. 6210/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6211/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear de l'Habitatge als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6212/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear de la Naturalesa als quals no serà d'aplicació la
Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26
de novembre del 1997).

 RGE núm. 6213/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear de Sanejament als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6214/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear de l'Aigua als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6215/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) del
Centre Balears Europa als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6216/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Ibatur als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6217/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs dels Serveis de Millora Agrària, SA als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6218/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Ibatur als quals serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6219/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs del Centre Balears Europa als quals serà
d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6220/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de l'Aigua als quals serà
d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6221/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de Sanejament als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6233/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solars
i terrenys comprats per l'Ibavi el 1997. (Mesa de 26 de novembre del
1997).

 RGE núm. 6234/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solars
i terrenys comprats per l'Ibavi el 1995. (Mesa de 26 de novembre del
1997).

 RGE núm. 6235/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solars
i terrenys comprats per l'Ibavi el 1996. (Mesa de 26 de novembre del
1997).

 RGE núm. 6252/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aplicació
al Sr. Pere Rotger de la Llei d'incompatibilitats. (Mesa de 26 de
novembre del 1997).

Palma, a 26 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la previsió pressupostària del Govern de les Illes
Balears, per actuacions de reparació en les instal•lkacions de
l'institut Joan Ramis i Ramis (Maó) en els pressuposts per al 1998?,
indicant-ne quantitat prevista per aquestes actuacions i partida
pressupostària corresponent.

Es Castell, a 19 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió pressupostària del Govern de les
Illes Balears, per actuacions d'adequació i ampliació de les
instal•lacions de l'isntitut de batxillerat de Ferreries, contemplada
en els pressuposts de l'exercici 1998?, indicant-ne, quantitat
prevista per aquestes actuacions i partida pressupostària
corresponent.

Es Castell, a 19 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el passat 5 de novembre, l'alcaldessa de
Ciutadella va remetre a aquest consell insular factures que pujaven
una suma de 556.296 ptes. i que es generen en l'acte d'inauguració
de la piscina municipal de Ciutadella; atès que l'alcaldessa de
Ciutadella demana, "d'acord amb les conversacions mantingudes"
que aquestes despeses siguin abonades entre el Consell Insular de
Menorca i el Govern Balears; s formula la pregunta següent:

Quina aportació econòmica concreta preveu el Govern
balear per fer-se càrrec de les despeses ocasionades per la
inauguració de la piscina municipal de Ciutadella?

Es Castell, a 18 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear de
la Naturalesa serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear de
l'Habitatge serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:
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A quines persones contractades pels Serveis Ferroviaris
de Mallorca serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per la Gestió Sanitària
de Mallorca serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades pel Servei Balear de la
Salut serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?, indicant-
ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear
d'Afers Socials serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per Fires i Congressos de
Balears, SA serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades pel Parc Bit
Desenvolupament, SA serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.
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Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear de
Biologia Animal, SA serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, dels Serveis de
Millora Agrària, SA no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut de
Biologia Animal, SA no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, del Parc Bit
Desenvolupament, SA no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de Fires i Congressos
de Balears, SA no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut Balear
d'Afers Socials no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, del Servei Balear de
la Salut no serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de la Gestió Sanitària
de Mallorca no serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut Balear
de l'Habitatge no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut Balear
de la Naturalesa no serà d'aplicació la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats?, indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut Balear de
Sanejament no serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Institut Balear de
l'Aigua no serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, del Centre Balears
Europa no serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos l'article 2 i la disposició addicional segona de la
Llei 2/1996:

A quins ACA i PEG, segons nomenclatura dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1988, de l'Ibatur no serà
d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?, indicant-ne
identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascun dels ACA i PEG als quals no serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades pels Serveis de Millora
Agrària, SA serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Ibatur serà
d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?, indicant-ne
identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades pel Centre Balears Europa
serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?, indicant-ne
identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear de
l'Aigua serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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 Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Atesos els apartats d) i e) de l'article 2 de la Llei 2/1996:

A quines persones contractades per l'Institut Balear de
Sanejament serà d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats?,
indicant-ne identitat i càrrec.

Quines són les retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador
per a l'any 1988 per a cadascuna de les persones a les quals serà
d'aplicació la Llei d'incompatibilitats?

Es Castell, a 20 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les dades quant a localització, cost, metres
quadrats, qualificació del terreny, data de compra i nom del
venedor, de cadascun dels terrenys i solars que ha comprat l'Ibavi
el 1997 i la data de la publicació de la convocatòria pública de
compra?

Palma, a 21 de novembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades quant a localització, cost, metres
quadrats, qualificació del terreny, data de compra i nom del
venedor, de cadascun dels terrenys i solars que ha comprat l'Ibavi
el 1995 i la data de la publicació de la convocatòria pública de
compra?

Palma, a 21 de novembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades quant a localització, cost, metres
quadrats, qualificació del terreny, data de compra i nom del
venedor, de cadascun dels terrenys i solars que ha comprat l'Ibavi
el 1996 i la data de la publicació de la convocatòria pública de
compra?

Palma, a 21 de novembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa comptes el Govern aplicar al Sr. Pere Rotger la Llei
2/1996, de 19 de novembre del 1996, d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears?

Quins motius hi ha per a la seva exempció?

Palma, a 24 de novembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 6043/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentació del
Pla de transport públic. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6044/97, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparcaments
soterrats de Manacor. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6045/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament net
per a la implantació satisfactòria de la Logse. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6047/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig al mètode
de designació de la terna del TSJIB. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6048/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplaçaments
interinsulars. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 26 de
novembre del 1997).

 RGE núm. 6049/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres d'alt
rendiment. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 26 de
novembre del 1997).
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 RGE núm. 6050/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
als desplaçaments interinsulars. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6191/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació de comissions d'investigació. (Mesa de
26 de novembre del 1997).

Palma, a 26 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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Foment la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan té previst la Conselleria de Foment presentar el Pla
de transport públic?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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.

Quin finançament té previst el Govern de la Comunitat
per al projecte d'aparcaments soterrats a Manacor?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Atès que el document annex a l'acord de transferències
de l'educació no universitària afirmen que el cost efectiu de
l'educació a les Illes Balears l'any 1997 era de 37.233.660.000 i
que el cost efectiu estimat per al 1998 és de 38.449.785.000, i
deixant de banda la partida específica de 1.500.000.000 per a
normalització lingüística, quin és en realitat el creixement del
finançament net per a la implantació satisfactòria de la Logse?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'opinió del Govern sobre la unanimitat en el
rebuig al mètode seguit per a la designació de la terna per cobrir la
vacant del TSJIB, manifestat per totes les associacions jurídiques?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Té previst el conseller d'Educació, Cultura i Esports fer
convocatòria pública per a l'adjudicació dels 30.000.000 prevists en
els pressuposts del 1998 per a ajuda als desplaçaments interinsulars
dels clubs esportius de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Quants de centres d'alt rendiment esportiu ha creat o pensa
crear la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Considera el conseller d'Educació, Cultura i Esports que
si se subvencionen al cent per cent els desplaçaments interinsulars
dels clubs de la nostra comunitat autònoma es perjudicaria l'activitat
esportiva?

Palma, a 18 de novembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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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 Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Consideraria convenient el Govern que s'establís un
mecanisme de creació de comissions d'investigació al Parlament
de les Illes Balears en línia amb els criteris que s'han aprovat
recentment, i per unanimitat, al Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 19 de novembre del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 6038/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a fiscalia de medi ambient, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6188/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació del Codi Penal en relació amb la
regulació del compliment del servei militar i de la PSS, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 26 de novembre del 1997).

 RGE núm. 6222/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a projecte de llei de creació de
la Comissió de radiodifusió de les Illes Balears, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 26 de novembre del 1997).

Palma, a 26 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.

Atesa la importància del factor de protecció i defensa de
la naturalesa i el medi ambient en el futur de la societat de les Illes
Balears.

Atesos els nombrosos i diversos atemptats a la naturalesa
i el medi ambient que es produeixen a les nostres illes.

Atesa l'aprovació per les Corts Generals de la Llei
Orgànica 10/95, de 23 de novembre, de nou Codi Penal, que ha
suposat un important pas endavant en la protecció del medi ambient,
dels seus elements (aigua, aire, gea, fauna, flora, etc.) i dels recursos
naturals mitjançant el Dret Penal, donant compliment al mandat
contingut a l'article 45.3 de la Constitució Espanyola.

Atès que el transcendent pas donat pel legislador ha d'anar
acompanyat d'una eficaç actuació dels poders públics, garants del
dret de la persona a gaudir d'un medi ambient adequat per al propi
desenvolupament i obligats pel deure de conservar-lo, així com de
vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, la protecció
i millora de la qualitat de vida i la defensa i restauració del medi
ambient (article 45.1 i 45.2 de la Constitució Espanyola). Una eficaç
actuació, la de les administracions públiques si no volem que el text
del Codi Penal no es quedi en una pura declaració de bones
intencions, sense eficàcia pràctica.

Atesa l'eficàcia de les fiscalies especialitzades en delictes
mediambientals.

Atès que si bé és cert que ha millorat la situació en els
darrers anys no és manco cert que això ha estat degut bàsicament a
la voluntat personal dels fiscals que s'han especialitzat en aquesta
matèria i que la situació és encara clarament insuficient.

Per aquests motius, opinam que, en el marc de la prevista
reforma de l'Estatut del Ministeri Fiscal i del seu Reglament, que és
de l'any 1969, s'han d'introduir la nova figura de la Fiscalia
Mediambiental, que tengui una especificitat i unes disponibilitats
adequades per a desenvolupar amb eficàcia la seva tasca. I així
també que es doti de recursos als fiscals que durant aquests cinc
anys s'han especialitzat en delictes contra el medi ambient.

És per tot això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears presenta la proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol, i especialment el Ministeri de Justícia, perquè promogui
la inclusió dins de l'Estatut del Ministeri Fiscal de la figura de la
Fiscalia especial mediambiental.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a la dotació de recursos suficients a l'Administració de
Justícia a les Illes Balears per a l'actuació d'una fiscalia
especialitzada en qüestions relatives al medi ambient, capaç d'actuar
per a la investigació i repressió dels delictes contra el medi ambient.

Palma, a 14 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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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.

L'evolució de la societat de les Illes Balears en els
darrers anys, juntament amb diversos esdeveniments
internacionals, ha generat l'anhel d'una societat desmilitaritzada
que promogui unes relacions pacífiques i solidàries amb la resta
del pobles del nostre entorn. Aquest sentiment pacifista i solidari
s'ha manifestat recentment amb la participació popular a
campanyes a favor dels damnificats per la guerra de Bòsnia, als
Grans Llacs, suport a insubmissos...

Essent el rebuig al servei militar obligatori un sentiment
molt important per part de la societat civil mallorquina, molt
especialment entre els joves, i davant la voluntat tant per part del
Govern espanyol com del Congrés dels Diputats d'emprendre les
mesures legals per tal de dur a terme l'abolició del servei militar
obligatori en un termini aproximat de 5 anys i atesa la presa en
consideració d'una proposició de llei per una nova regulació de
l'objecció de consciència i la prestació social substitutòria, aquest
interval de temps pot produir incertesa, provisionalitat i fins i tot
confusió als joves afectats directament per la llei i a la societat en
general, ja que un fet que avui està penat sembla que d'aquí a uns
mesos ja no hi estarà.

Alguns joves, però, s'han avançat a aquesta nova situació
negant-se ja a realitzar el servei militar i la prestació social
substitutòria d'acord amb un sentiment pacifista compartit per gran
part de la societat.

Cal, per tant, donar una solució no provisional sinó
ferma pel que fa a la Llei del servi militar obligatori, així com al
tractament judicial i penal de la insubmissió i de la desobediència
civil per tal d'adequar la legislació vigent a la realitat dels nostres
dies.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda traslladar al
Govern de l'Estat la necessitat que, en el marc de les reformes a
realitzar orientades a la supressió del servei militar obligatori,
emprengui les iniciatives legislatives que facin possible la
modificació de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, per tal de
suprimir els articles 527 i 528 que tipifiquen el delicte contra el
deure de compliment de la prestació del servei militar obligatori,
tot cercant altres vies de regulació de la matèria.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat per tal que en l'àmbit de les seves competències i d'allò que
preveu l'Estatut del Ministeri Fiscal, i atenent a raons de política
criminal i la pròxima reforma del marc legal penal del deure de
compliment del servei militar obligatori i de la prestació social
substitutòria, insti la Fiscalia General de l'Estat perquè doni
instruccions a tots els representants d'aquest ministeri públic que
intervenguin en causes penals iniciades.

a) Perquè instin davant els òrgans judicials, que coneguin
d'aquests processos i encarregats del seu enjudiciament, la suspensió
de l'execució de les sentències en què resultin condemnats
insubmissos a la prestació del servei militar o desobedients civils i
insubmissos al servei civil substitutori.

b) Perquè interessin davant els referits òrgans judicials, les
mesures de gràcia adients per evitar l'execució i el compliment de
les condemnes que puguin recaure contra insubmissos al servei
militar o desobedients civils i insubmissos a la prestació social
substitutòria.

Palma, a 19 de novembre del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 11 de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, en la redacció donada
per la Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears, estableix que correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc de les normes
bàsiques de l'Estat, el desplegament legislatiu i d'execució del règim
de radiodifusió i, en general, de tots els mitjans de comunicació
social.

Per altra part, la Llei estatal 31/1987, de 18 de desembre,
d'ordenació de les telecomunicacions, ve a establir el marc jurídic
bàsic al qual s'ha d'ajustar la prestació de les diverses modalitats de
telecomunicació i, en particular, del servei públic de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. És en
aquesta llei on es recullen les possibilitats d'actuació de ls
comunitats autònomes en els seus respectius àmbits de competència.

Posteriorment, en virtut del Reial Decret 2171/1993, de 10
de desembre, varen ser traspassats a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat
en matèria de radiodifusió, de conformitat amb allò que preveu la
Llei Orgànica 2/1992, de 23 de desembre, de transferència de
competències a les comunitats autònomes que accediren a
l'autonomia per la via de l'article 143 de la Constitució. D'aquesta
manera, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la
competència de funcions inherents al règim concessionari relatiu a
la gestió indirecta del servei públic de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència, això és, en el marc dels
plans estatals, la concessió de llicències per a la creació d'emissores
de freqüència modulada, entre altres.

L'accés a la gestió del servei públic de radiodifusió es
possibilita tant per a l'explotació comercial de caràcter privat, com
per aquelles iniciatives de caràcter educatiu i cultural, així com de
les corporacions locals de les Illes Balears. Per tal de regular el
règim i el procediment de concessió d'emissores de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en l'àmbit
de la Comunitat Autònoma, el Govern balear aprovà i publicà el
Decret 86/1995, de 7 de setembre. Aquest decret determina que
l'adjudicació de les concessions es realitzarà pel Consell de Govern,
a proposta del conseller d'Obres Públiques, Ordenació de Territori
i Medi Ambient, no considerant, per tant, un òrgan de participació
de la societat en una qüestió de la importància que té la comunicació
social.
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El Reial Decret 1388/1997, de 5 de setembre, publicat
al BOE de 13 de setembre del 1997, pel qual s'aprova un
increment de freqüències per a gestió indirecta d'emissores dintre
del Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència, ha previst la concessió de nou
noves autoritzacions per a la gestió indirecta d'emissores en ones
mètriques amb modulació de freqüència, que haurà de ser resolta
per la pròpia Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És per aquest motiu i atesa la importància que
consideram que s'hauria d'atorgar a la participació de la societat
en tot allò que afecta el servei públic de radiodifusió, que es
formula la següent Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la presentació, en un termini de tres
mesos, d'un projecte de llei de creació de la Comissió de
Radiodifusió de les Illes Balears. Un projecte de llei que tengui en
compte:

a) La competència de la referida Comissió de
Radiodifusió de les Illes Balears per analitzar, avaluar i proposar
al Consell de Govern de la Comunitat Autònoma l'adjudicació de
concessions per a l'explotació de les emissores de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en l'àmbit
de les Illes Balears.

b) Els criteris per a l'anàlisi i avaluació de les ofertes i
l'adjudicació de les concessions.

c) La composició plural i representativa de la referida
comissió, així com el seu funcionament.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a ajornar l'adjudicació de concessions d'emissores
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei de creació de la
Comissió de Radiodifusió de les Illes Balears.

Palma, a 20 de novembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a remissió a la Comissió de Turisme de la

Proposició de llei RGE núm. 3745/97, i obertura del termini
d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de novembre del 1997, havent estat presa en consideració pel
Ple de la Cambra, en sessió de dia 18 de novembre d'enguany, la
proposició de llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a centres recreatius turístics (publicada al BOPIB
núm. 107, de 29 de juny del 1997), d'acord amb l'establert per
l'article 126.4 del Reglament de la Cambra, acorda de remetre-la
a la Comissió de Turisme i d'obrir el termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes. 

Aquest termini serà de quinze dies, i finalitzarà dia 17 de
febrer del 1998, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària i urgent

per a la Interpel•lació RGE núm. 6268/97, i habilitació dels dies
necessaris. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de novembre del 1997, atesos els escrits RGE núms. 6269/97
i 6270/97, presentats per 14 diputats de la Cambra, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, acorda, conformement amb l'establert pels
articles 61.2 i 95 del Reglament del Parlament, convocar sessió
extraordinària i urgent, la data de la qual es fixarà oportunament, per
tal que es pugui procedit al debat de la interpel•lació de referència,
relativa a la política del Govern en matèria d'ocupació, publicada en
aquest BOPIB.

Conseqüentment, acorda 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 26 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per al

Projecte de llei RGE núm. 124/97, i habilitació dels dies necessaris.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de novembre del 1997, atès l'escrit RGE núm. 6264/97,
presentat per 13 diputats de la Cambra, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, acorda, conformement amb l'establert pels
articles 61.2 del Reglament del Parlament, convocar sessions
extraordinàries, la data de les quals es fixarà oportunament, per a
l'estudi, tramitació i aprovació, si així pertoca, del projecte de llei de
referència, sobre l'estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, publicat al BOPIB 85, de 24 de gener
del 1997.

Conseqüentment, acorda 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 26 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

D) 
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries per

al Projecte de llei RGE núm. 6872/96, i habilitació dels dies
necessaris. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de novembre del 1997, atès l'escrit RGE núm. 6265/97,
presentat per 13 diputats de la Cambra, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, acorda, conformement amb l'establert pels
articles 61.2 del Reglament del Parlament, convocar sessions
extraordinàries, la data de les quals es fixarà oportunament, per a
l'estudi, tramitació i aprovació, si així pertoca, del projecte de llei
de referència, d'ordenació d'emergències, publicat al BOPIB 79, de
13 de desembre del 1996.

Conseqüentment, acorda 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 26 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a fixació del proper període de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de novembre del 1997, conformement amb l'establert per
l'article 30.1.6 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 25 del mateix mes i any, acorda de fixar
per al proper període ordinari de sessions el calendari següent:

* De dia 1 de març a dia 4 d'abril del 1998, ambdós
inclosos .

* De dia 20 d'abril a dia 15 de maig del 1998, ambdós
inclosos.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a credencial presentada pel diputat electe Sr.

Joan Gomila i Barber (RGE núm. 6251/97).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de novembre del 1997, es donà per assabentada de la
presentació per part del diputat electe Sr. Joan Gomila i Barber de
la seva credencial.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de novembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
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


