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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del
1997, procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE
núm. 5794/97, relativa a una oficina de relacions amb el Parlament
europeu, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"La Comissió d'Assumptes Institucions i Generals

acorda d'adreçar-se a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
perquè estudiï la creació en el si de la Cambra d'una oficina de
relacions amb el Parlament europeu, amb la finalitat de facilitar al
màxim el coneixement de les activitats, els acords i la
documentació generada per la Cambra de la Unió Europea i de
possibilitar els contactes periòdics entre membres d'ambdues
cambres, així com la resta de funcions que la Mesa del Parlament
cregui convenients d'encomanar-li."

Seu del Parlament, 4 de desembre del 1997.
El President: 
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Maurici Rovira i de Alós.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 7288/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la Comunitat Autònoma,
relativa a orientació política en matèria de residus. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

Palma, a 11 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, interpel•la el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre l'orientació política en
matèria de residus.

La inadequació de la política del Govern als sistemes de
gestió de residus econòmicament i ecològica més adequats i la
insuficiència dels recursos destinats a reciclatge i recollida selectiva.

Palma, a 4 de desembre del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 7243/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ampliació de la programació del Centre Territorial de
RTVE a les Illes Balears. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7244/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a difusió de la informació i subvencions en matèria de
contractació, creació d'empreses o cooperatives. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7245/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coneixement de la situació sociolaboral de les dones. (Mesa
d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7246/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a associacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7247/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoure l'ús del llenguatge no sexista. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7248/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació i formació de professionals en matèria
d'iagultat d'oportunitats i aplicació de la legislació vigent. (Mesa d'11
de desembre del 1997).

 RGE núm. 7249/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la prevenció, assistència i denúncia de la
violència exercida contra les dones a tots els àmbits. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7250/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per donar compliment a l'acció 8 del II Pla
d'igualtat d'oportunitats per a les dones. (Mesa d'11 de desembre del
1997).
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 RGE núm. 7251/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de l'acció 6 del II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7252/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compromís davant les causes de la desigualtat que
subsisteixen al món. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7253/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes de cooperació amb altres regions d'Europa i
institucions en el marc de la igualtat d'oportunitats. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7254/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'intercanvi entre les associacions que
desenvolupen programes d'igualtat d'oportunitats. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7255/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assessorament i suport tècnics a les associacions i
organitzacions. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7256/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de les activitats artístiques, culturals i esportives
desenvolupades per dones a fi de promoure la seva participació en
aquestes àrees. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7257/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del moviment associatiu de les dones. (Mesa d'11
de desembre del 1997).

 RGE núm. 7258/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació esportiva de les nines i de les dones. (Mesa
d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7259/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació a les activitats culturals i d'oci, especialment
en l'àmbit rural. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7260/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mecanismes per a la difusió de la normativa legal i la
jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitats per a la dona.
(Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7261/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per fomentar la promoció de les dones a llocs de
major responsabilitat en els treballs que ocupen. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7262/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació equitativa de les dones en les accions
formatives promogudes a l'àmbit de la Comunitat Autònoma. (Mesa
d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7263/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per afavorir l'orientació, la formació i el
desenvolupament personal de les dones per a la recerca de feina.
(Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7264/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència d'empreses gestionades per dones a trobades
comercials, fires, etc. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7265/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a oferta de formació ocupacional per a les dones. (Mesa d'11
de desembre del 1997).

 RGE núm. 7266/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'autoocupació i iniciativa empresarial de les
dones. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7267/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per al compliment de l'acció 4 del II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7268/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per evitar l'assetjament sexual en el lloc de treball.
(Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7269/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació sobre els drets laborals de les dones. (Mesa d'11
de desembre del 1997).

 RGE núm. 7270/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instal•lacions juvenils a Menorca. (Mesa d'11 de desembre
del 1997).

 RGE núm. 7271/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instal•lacions juvenils a Eivissa i Formentera. (Mesa d'11
de desembre del 1997).

 RGE núm. 7272/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a auditoria sobre els costs de les reformes per a l'aplicació
de la Logse a les Illes Balears. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7273/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudi sobre la demanda social en relació amb l'oferta
educativa a la Universitat de les Illes Balears. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).
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 RGE núm. 7280/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
de la Sra. Isabel Sánchez Márquez. (Mesa d'11 de desembre del
1997).

 RGE núm. 7281/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lesions a
l'Escola Superior de Ciclisme. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7283/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions i formació per a discapacitats. (Mesa d'11 de desembre
del 1997).

 RGE núm. 7284/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solars
de l'Ibavi. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

Palma, a 11 de desembre 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.

Ateses les contínues notícies sobre la pròxima signatura
d'un conveni o acord entre el Govern de les Illes Balears i l'ens
públic de RTVE per tal d'incrementar significativament la
programació exclusiva per a les Illes Balears amb una aportació
econòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es
formulen les preguntes següents:

1.- Quina serà l'aportació econòmica provinent dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
1998 per fer possible aquest increment de programació?, indicant-
ne partida pressupostària.

2.- Quins horaris es preveuen per a les desconnexions
que facin possible l'increment de programació "pròpia"?

3.- Com es pensa evitar que, amb aquestes
desconnexions, s'impedeixi la recepció de la programació habitual
de la primera i/o segona cadena de RTVE?

4.- Com s'establirà la programació que ha de significar
aquest increment horari?

5.- Quin paper tindrà el Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears en la programació
"subvencionada" amb fons de la Comunitat Autònoma?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'acció 17 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la difusió de "la informació que hi hagi sobre les
ajudes i les subvencions en matèria de contractació, creació
d'empreses o cooperatives, tant a nivell autonòmic com nacional i
comunitari".

És per això que formulam les preguntes següents:

1.- Quines ajudes o subvencions per a la contractació,
creació d'empreses o cooperatives, tant de procedència autonòmica,
com de l'Estat espanyol, com de la Unió Europea, estan avui en
vigència?

2.- Quins instruments s'han creat o s'han fer servir durant
l'any 1997 per fer que aquesta informació arribi a la totalitat dels
agents interessats o actuants en la matèria?

3.- Quina conselleria o conselleries, i els departaments
corresponents, han estat responsables de la transmissió d'aquesta
informació?

4.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat, en el
Pressupost de la CAIB per al 1997, per al compliment d'aquests
objectius?, especificant-ne partida o partides corresponents.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

L'acció 13 del II Pla d'igualtat d'oportunitats preveu
aprofundir en el coneixement de la situació sociolaboral de les
dones. Davant això formulam les preguntes següents:

1.- Quins instruments s'han desplegat durant l'any 1997
per aprofundir en el coneixement de la situació sociolaboral de les
dones?

2.- Com s'ha tractat la diferent situació segons àmbit
laboral?

3.- Quin paper s'ha atorgat als ajuntaments, oficines
d'informació sociolaboral, sindicats, organitzacions empresarials,
etc., en la realització d'aquesta acció?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear ha
estat responsable de realitzar els estudis necessaris per obtenir
aquest major coneixement?



3778 BOPIB núm.135 - 19 de desembre del 1997

5.- Quins recursos pressupostaris s'han disposat per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici de 1997?,
especificant-ne partida pressupostària i quantia.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
presentat pel Govern assenyala "donar suport a les associacions i
organitzacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit durant l'any 1997?

2.- Ha vinculat el Govern balear la concessió de
subvencions a entitats i organitzacions representatives de les
dones segons el treball que realitzen? Quines altres formes de
suport pensa posar en pràctica el Govern?

3.- Quins instruments ha utilitzat el Govern de les Illes
Balears per donar a conèixer a les entitats i organitzacions
interessades la possibilitat d'accedir a aquestes ajudes?

4.- Quins recursos econòmics, corresponents al
Pressupost per al 1997, s'han dedicat a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals ha afectat.

5.- Quina conselleria o conselleries són les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

El II Pla d'igualtat d'oportunitats preveu la promoció de
la utilització d'un llenguatge no sexista en els textos legals. Davant
això formulam les preguntes següents:

1.- Com s'ha assegurat l'ús d'un llenguatge no sexista en
totes les comunicacions emeses per les diferents conselleries i
departaments del Govern balear? En cas afirmatiu, quines mesures
s'han posat en funcionament per a controlar el compliment
d'aquest propòsit en totes les comunicacions del Govern balear?

2.- Com s'ha assegurat l'ús d'un llenguatge no sexista en
totes les lleis, plans i altres documents que el Govern ha presentat
durant 1997 al Parlament?

3.- De quina manera s'ha promocionat l'ús d'un llenguatge
no sexista en totes les comunicacions emeses pels consells insulars
i els ajuntaments i  altres ens locals de les Illes Balears?

4.- Quina conselleria o conselleries del Govern balear han
estat i són responsables de promoure aquestes mesures i controlar
les comunicacions del Govern per evitar l'ús de llenguatge sexista?

5.- Quins recursos econòmics, corresponents a l'exercici
de 1997, s'han disposat per al compliment d'aquests objectius en
l'exercici de 1997?, especificant-ne partida pressupostària i quantia
prevista.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

El II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones preveu
l'organització de cursos, seminaris, fòrums de debat, etc., destinats
a informar, formar i sensibilitzar diferents professionals en matèria
d'igualtat d'oportunitats, així com de preparar-los per millorar
l'aplicació de les legislació vigent en la matèria. 

És per aquest motiu que formulam les preguntes següents:

1.- Quins cursos, seminaris i fòrums de debat específics
s'han realitzat durant el 1997?, especificant-ne contingut de
cadascun, data de realització i lloc de realització.

2.- A quins professionals en concret s'han dirigit aquestes
activitats?

3.- De quina manera s'ha assegurat l'abast pluriinsular
d'aquestes activitats?

4.- Quina conselleria o conselleries del Govern balear són
responsables de la realització d'aquestes activitats?

5.- Quina partida econòmica, corresponent a l'exercici de
1997, s'ha destinat per a la realització d'aquests cursos, seminaris,
fòrums de debat, etc.?, especificant-ne partida o partides
corresponents.

Es Castell, a 1 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

El II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones preveu
la prevenció, informació, assistència i denúncia de la violència
exercida contra les dones en tots els àmbits. És per aquest motiu
que formulam les preguntes següents:

1.- Quines mesures ha pres el Govern perquè qualsevol
dona, independentment del lloc de residència en la Comunitat,
pugui ser assistida en cas de violència de tot tipus de què hagi
estat víctima?

2.- Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears
durant 1997 per prevenir, informar, assistir i denunciar la
violència exercida contra les dones a tots els àmbits, assegurant la
cobertura total de les Illes Balears i l'exercici en tots els àmbits?

3.- Quins recursos humans i econòmics ha destinat,
durant 1997, el Govern balear per a la realització d'aquesta acció?,
especificant-ne quantia concreta i partida pressupostària
corresponent.

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear
és responsable del compliment d'aquesta acció?

5.- Quin calendari preveu el Govern balear per desplegar
les mesures per assegurar l'efectivitat del propòsit assenyalat en
l'acció 7 del Pla?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

El Pla d'igualtat d'oportunitats preveu establir
mecanismes de col•laboració, coordinació i cooperació amb els
organismes competents a fi de completar el procés d'adequació de
l'ordenament jurídic al principi d'igualtat i no discriminació per
raó de sexe i fer que l'aplicació d'aquests principis sigui real i
efectiva.

Davant aquest propòsit formulam les preguntes següents:

1.- Quines mesures, a judici del Govern balear, fan falta
o són necessàries per "completar el procés d'adequació de
l'ordenament jurídic al principi d'igualtat i no discriminació per
raó de sexe"?

2.- Quins són els "organismes competents" que, segons
el Govern balear, tenen competència per a completar aquest
procés?

3.- Quins instruments i recursos ha fet servir el Govern
balear durant 1997 per a establir mecanismes de col•laboració,
coordinació i cooperació amb els referits organismes competents?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear ha
estat responsable d'establir aquestes línies d'actuació?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

El II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones preveu
informar les dones sobre els seus drets perquè en puguin fer ús
"garantint la seva aplicació i denunciant, en el seu cas,
l'incompliment"

És per això que formulam les preguntes següents:

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern balear per
assegurar que la generalitat de les dones de les Illes Balears tenguin
coneixement dels seus drets i puguin denunciar, si és el cas, els
incompliments?

2.- Quina conselleria del Govern balear ha estat
responsable del desenvolupament d'aquesta acció?

3.- Quin paper han tengut els consells insulars,
ajuntaments i entitats socials i econòmiques en el desenvolupament
d'aquesta acció?

4.- Quina partida econòmica s'ha destinat per assegurar la
xarxa suficient per fer arribar a les dones la informació sobre els
seus drets i recollir les denúncies que, per incompliment, aquestes
puguin formular?, especificant-ne quantia i partida pressupostària
corresponent a l'exercici 1997.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
assenyala "assumir el compromís solidari de continuar avançant
perquè totes les dones del món adquireixin la dignitat a la qual tenen
dret com a persones"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?
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2.- Quina traducció ha tengut en la política del Govern
en 1997 l'assumpció d'un compromís solidari en el sentit de
continuar avançant en la lluita contra la desigualtat per raó de sexe
arreu del món?

3.- Quins programes que puguin tenir una projecció
internacional en aquest sentit ha realitzat el Govern balear durant
1997?

4.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost per al 1997, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals ha afectat.

5.- Quina conselleria o conselleries són responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'acció 58 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones assenyala "desenvolupar programes de cooperació amb
altres regions d'Europa i institucions internacionals en matèria
d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern, al llarg del
1997, per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- De quins recursos humans i materials ha disposat el
Govern per al bon compliment d'aquesta acció?

3.- Quins programes, en aquest sentit, que puguin tenir
una projecció europea i internacional ha realitzat el Govern balear
durant 1997?

4.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost per al 1997, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals ha afectat.

5.- Quina conselleria o conselleries són responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que una acció del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones assenyala "fomentar l'intercanvi, la comunicació i la
coordinació entres les associacions"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern, el 1997, per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- De quins recursos, humans i materials,  ha disposat el
Govern per al bon compliment d'aquesta acció?

3.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost per al 1997, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals ha afectat.

4.- Quina conselleria o conselleries són les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que l'acció 54 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones assenyala "facilitar assessorament i suport tècnic a les
associacions i organitzacions perquè puguin accedir als recursos de
la comunitat"; "polítiques d'igualtat d'oportunitats"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern durant 1997
per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Quin ha estat el paper de l'Administració municipal en
el desplegament d'aquesta acció per assegurar el seu abast més
general?

3.- Quins instruments ha utilitzat el Govern per donar a
conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquest assessorament?

4.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost per al 1997, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals ha afectat.

5.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre 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.
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Atès que l'acció 51 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones presentat pel Govern assenyala "potenciar les activitats
artístiques, culturals i esportives desenvolupades per dones a fi de
promoure la seva participació en aquestes àrees"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern durant
1997 per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern balear la concessió de
subvencions a entitats culturals i recreatives, i a persones
individuals, per assegurar la promoció de la dona en aquestes
activitats?

3.- Quins instruments ha utilitzat el Govern per donar a
conèixer a les persones interessades la possibilitat d'accedir a
aquestes ajudes?

4.- Quins recursos econòmics, corresponents al
pressupost per al 1997, ha destinat el Govern per a finançar
aquesta acció?, indicant-ne partida o partides afectades.

5.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus
programes?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que l'acció 52 del Projecte de II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern assenyala
"fomentar el moviment associatiu de les dones com a vehicle de
participació, de desenvolupament i d'informació en tots els àmbits
de la societat"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern durant
1997 per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern la concessió de subvencions
a entitats i organitzacions representatives de les dones segons el
treball que realitzen?

3.- Ha establert el Govern la categoria d'"entitat adherida
al II Pla d'igualtat d'oportunitats", que asseguri una major
presència d'aquestes en el desenvolupament del Pla?

4.- Quins instruments ha utilitzat el Govern per donar a
conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquestes ajudes?

5.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost per al 1997, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals està imputada.

6.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que l'acció 49 del Projecte de II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern assenyala "instar
les entitats esportives perquè promoguin ofertes que estimulin la
participació esportiva de les nines i les dones"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern la concessió de subvencions a
entitats i federacions esportives a la promoció de l'esport femení o
de la participació de les dones en la pràctica esportiva?

3.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat durant
1997 al compliment d'aquests objectius?, indicant-ne partida o
partides.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

Atès que l'acció 50 del Projecte de II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern assenyala
"promoure i facilitar la participació i assistència de les dones a les
activitats culturals i d'oci, especialment les dones rurals"

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern durant 1997
per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern la concessió de subvencions a
entitats culturals i recreatives per assegurar la promoció d'aquestes
activitats a l'àmbit rural i facilitar-hi l'accés a les dones?

3.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat durant
1997 a finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides.

4.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Es Castell, a 1 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.



3782 BOPIB núm.135 - 19 de desembre del 1997

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.

Atès que l'acció 4 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones estableix l'objectiu de difondre la normativa legal i la
jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitats.

1.- Quins instruments s'han fet servir perquè aquesta
documentació i informació arribin a la totalitat de les dones i de
les persones interessades al conjunt de les Illes Balears?

2.- Quin paper s'ha atorgat als ajuntaments, els sindicats,
les organitzacions empresarials, les organitzacions representatives
de les dones, i altres, en la difusió d'aquesta informació?

3.- Quina conselleria del Govern balear ha estat
responsable de l'execució d'aquesta acció? Quins recursos humans
ha destinat durant 1997 per a la seva realització?

4.- Quin pressupost s'ha dedicat per a la realització
d'aquesta acció?, especificant-ne partida i quantia corresponent al
pressupost del 1997.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

L'acció 24 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu el foment de la promoció de les dones a llocs de
major responsabilitat en els treballs que desenvolupen.

1.- Quines mesures en aquest sentit ha pres el Govern
balear durant els darrers deu anys per tal d'afavorir la promoció de
la dona a llocs de major responsabilitat en els treballs que ocupen
dins la mateixa administració autonòmica?

2.- Quines mesures ha pres el Govern balear per
fomentar la promoció de la dona a llocs de treball de major
responsabilitat en els treballs que desenvolupen: a) en la mateixa
administració autonòmica; b) en l'administració municipal; c) en
les empreses i ens dependents de l'administració autonòmica i
local; d) en l'empresa privada?

3.- Quins recursos humans i materials ha creat o dedicat
el Govern balear per assegurar el compliment d'aquesta acció 24 del
II Pla?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de desenvolupar, finançar i avaluar el resultat de les
mesures preses per realitzar l'acció 24?

5.- Quina és la partida o partides, amb l'assignació
concreta, en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997 que
s'han destinat per tal de desenvolupar els programes i accions
necessàries per fomentar la promoció de la dona a llocs de treball de
major responsabilitat en els treballs que desenvolupen?

Es Castell, a 1 de desembre 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.

L'acció 22 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu garantir i fomentar que "en les accions formatives de
totes les matèries promogudes a l'àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears s'animi a la participació equitativa de les dones
a fi d'evitar segregació laboral".

1.- Quines mesures ha pres el Govern per assegurar el
compliment dels propòsits referits anteriorment en tota l'oferta
formativa pròpia?

2.- Quines mesures ha pres el Govern balear per assegurar
la participació equitativa de les dones en totes les accions
formatives de la CAIB realitzades per iniciativa d'altres institucions
o entitats?

3.- Quins recursos humans i materials ha creat i implantat
el Govern balear per tal d'assegurar el compliment dels objectius
expressats en l'acció 22 del II Pla?

4.- Quina conselleria del Govern serà la responsable
d'assegurar el compliment d'aquesta acció?

5.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997 per poder adoptar les
mesures necessàries per fer possible els objectius expressats?,
especificant-ne partida o partides.

Es Castell, a 1 de desembre 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.
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L'acció 23 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu afavorir "l'orientació, la formació i el
desenvolupament personal per a la recerca de feina".

1.- Quines mesures ha pres el Govern balear durant 1997
per afavorir l'orientació, la formació i el desenvolupament
personal de les dones per a la recerca de feina?

2.- Quines mesures ha pres el Govern per assegurar que
aquesta acció tengui un àmbit interinsular i arribi a la generalitat
de les dones interessades?

3.- Quins recursos humans i materials pensa el Govern
balear que són necessaris per aconseguir l'èxit d'aquesta acció?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat
responsables de desenvolupar mesures d'orientació, formació i
desenvolupament personal de les dones per a la recerca de feina?

5.- Quina és la partida o partides destinades, amb
l'assignació concreta, en els pressuposts generals de la CAIB per
al 1997, per tal de desenvolupar correctament aquestes mesures?

Es Castell, a 18 de desembre 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.

L'acció 19 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu facilitar la presència d'empreses gestionades per
dones a trobades comercials, fires, etc.

1.- Quines mesures específiques ha adoptat el Govern
durant l'any 1997 per assegurar la presència d'empreses
gestionades per dones a trobades comercials, fires, etc.?

2.- En el cas que aquestes fires i trobades comercials se
celebrassin a Mallorca, quines mesures ha pres el Govern per
assegurar la presència d'empreses gestionades per dones a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera?

3.- En el cas que aquestes fires i trobades comercials
s'hagin celebrat fora de les Illes Balears, ja a Espanya o altres
països, quines mesures ha pres el Govern per facilitar la
participació de les empreses balears gestionades per dones?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat titulars de
la realització d'aquesta acció? Quins recursos humans i materials
s'han posat en funcionament per a l'obtenció dels resultats
esperats?

5.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997 per donar
compliment a aquestes mesures?, especificant-ne partida o
partides.

Es Castell, a 1 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina ha estat l'oferta de formació ocupacional
específica per a les dones que el Govern balear preveu desenvolupar
durant el 1997 mitjançant el Fons Social Europeu?

2.- Quines mesures s'han adoptat perquè aquesta oferta
abasti la totalitat del territori de les Illes Balears?

3.- Quins mecanismes s'han fet servir durant 1997 per
assegurar que l'oferta de formació ocupacional sigui establerta
després d'escoltar els interlocutors socials de les dones?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat responsables
de posar en marxa l'oferta de formació ocupacional per a les dones
durant l'any 1997?

5.- Quina assignació pressupostària específica s'ha destinat
en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997 per a la
realització d'una oferta de formació ocupacional per a les dones?,
especificant-ne partida o partides.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

L'acció 18 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu el foment de l'autoocupació i l'estimulació de la
iniciativa i capacitat empresarial de les dones, especialment a les
zones rurals.

1.- Quines mesures ha adoptat el Govern durant l'any 1997
per fomentar l'autoocupació de les dones? especificant-ne
l'abastament d'aquestes mesures.

2.- Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant
l'any 1997 per fomentar la iniciativa i la capacitat empresarial de les
dones? especificant-en l'abast territorial d'aquestes mesures.

3.- Quina conselleria o conselleries han estat responsables
de l'adopció, manteniment i avaluació d'aquestes possibles mesures?

5.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat en els
pressuposts generals per al 1997 per a l'adopció de mesures tendents
al foment de l'autoocupació i la iniciativa empresarial de les dones?
especificant-ne partida o partides corresponents.

Es Castell, a 1 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

L'acció 14 del II Pla d'igualtat d'oportunitats determina
una decisió categòrica: assegurar l'aplicació efectiva del principi
de no discriminació en les ofertes de treball i en la publicitat
d'aquestes, i vetllar perquè els procediments de selecció i de
contractació no contenguin elements discriminatoris, garantint així
el principi d'igualtat d'oportunitats.

És per això que formulam les preguntes següents:

1.- Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant
l'any 1997 per tal de donar compliment a aquests objectius?

2.- De quina manera s'ha vetllat per evitar la
discriminació en els procediments de selecció i de contractació de
persones per a un lloc de treball?

3.- Quins recursos humans i materials s'han habilitat pel
Govern per assegurar la realització d'aquestes accions i que el seu
abast sigui general a totes les illes i situacions?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear
ha estat responsable de dirigir iniciatives encaminades a assegurar
l'aplicació efectiva del principi de no discriminació per raó de sexe
en el procediment d'accés al treball i en el desenvolupament del
propi treball?

5.- Quina quantitat ha destinat el Govern per al
finançament d'aquestes accions a càrrec dels pressuposts de 1997?,
especificant-ne partida o partides.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

L'acció 15 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu campanyes de prevenció, informació i
sensibilització sobre l'assetjament sexual en el lloc de treball.
Davant aquesta previsió formulam les qüestions següents:

1.- Quines campanyes i accions concretes s'han
desenvolupat al llarg de l'any 1997 per tal de prevenir, informar i
sensibilitzar la societat sobre l'assetjament sexual en el lloc de
treball?

2.- Quines mesures s'han pres per assegurar l'abast
interinsular i ampli d'aquestes activitats?

3.- Quina conselleria o conselleries, departament o
departaments, del Govern balear han estat responsables de la
realització d'aquestes campanyes?

4.- Quina quantitat s'ha destinat a aquestes accions a
càrrec dels pressuposts per al 1997?, especificant-ne partida o
partides.

Es Castell, a 1 de desembre 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.

L'acció 12 del II Pla d'igualtat d'oportunitats preveu la
informació sobre els drets laborals de les dones i garantir-ne el seu
compliment. Davant això formulam les preguntes següents:

1.- Quins instruments s'han desplegat per assegurar que la
informació sobre els seus drets laborals arribi a totes les dones?

2.- Quin paper s'ha atorgat als ajuntaments, oficines
d'informació sociolaboral, sindicats, organitzacions empresarials,
etc., en l'emissió d'aquesta informació?

3.- Quines mesures ha adoptat al llarg de 1997 el Govern
per a garantir el compliment dels drets laborals de les dones?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear ha
estat responsable de promoure aquestes mesures?

5.- De quins recursos pressupostaris s'han disposat per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici de 1997?, especificant-
ne partida pressupostària i quantia.

Es Castell, a 1 de desembre del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que el Director General de Joventut manifestà, en
la seva recent visita a Eivissa, la insuficiència de les instal•lacions
juvenils a aquesta illa i el compromís del Govern de les Illes
Balears per resoldre aquestes mancances

1.- Considera el Govern que l'illa de Menorca compta
amb les instal•lacions juvenils adequades? En cas negatiu, quines
són les principals mancances observades?

2.- Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears el 1998 per tal d'actuar en la qüestió de la suficiència,
adequació i capacitat de les instal•lacions juvenils a l'illa de
Menorca?

Es Castell, a 4 de desembre 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 que el director general de Joventut manifestà, en la
seva recent visita a Eivissa, la insuficiència de les instal•lacions
juvenils a aquesta illa i el compromís del Govern de les Illes
Balears per resoldre aquestes mancances;

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears el 1998 per tal de resoldre la situació d'insuficiència de les
instal•lacions juvenils a Eivissa i Formentera?

Es Castell, a 4 de desembre 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.

Fa més d'un any, el novembre del 1996, el llavors
director general d'Educació, Sr. Josep Aloy, manifestà als mitjans
de comunicació que el Govern realitzava una auditoria per
conèixer els costs de les reformes en els edificis i instal•lacions
educatives de les Illes Balears per tal de donar compliment al que
preveu la Logse.

En quina situació es troba la realització de la referida
auditoria?

Quins són els costs de les reformes en els edificis i
instal•lacions educatives de les Illes Balears per tal de donar
compliment al que preveu la Logse?

Es Castell, a 4 de desembre 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.

El mes de febrer del 1997, amb motiu d'una entrevista
entre el Govern de les Illes Balears amb la direcció de la UIB, el
president Jaume Matas manifestà que el Govern estava elaborant un
informe sobre les necessitats i les demandes socials pel que fa a les
diferents especialitzacions professionals. Manifestava igualment que
els resultats d'aquest estudi marcarien les noves carreres que la
Universitat inclouria en els seus plans d'estudis.

En quina situació es troba l'elaboració del referit estudi
sobre la demanda social d'ogerta educativa superior?

En quina data es preveu que es pugui disposar dels
resultats del referit estudi?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema s'ha seguit per a la contractació de la Sra.
Isabel Sánchez Márquez per part de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports o organisme relacionat amb aquesta?

Quina retribució econòmica tendrà i quines són les
funcions que li han estat assignades?

Quina és la durada del contracte?

S'ha remès comunicació al Colegio de Médicos de Baleares
donant publicitat a l'interès de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports en la contractació d'un col•legiat?

Té la intenció aquesta conselleria de crear una plaça en
plantilla per cobrir el lloc que en l'actualitat ocupa la Sra. Isabel
Sánchez Márquez?

Palma, a 2 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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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Quines i quantes lesions s'han produït fins ara a l'Escola
Superior de Ciclisme?

En quina data s'han produït?

Quina revisió mèdica o control mèdic de qualsevol tipus
han passat els alumnes integrants de l'Escola Superior de Ciclisme
amb anterioritat a l'inici dels entrenaments?

Palma, a 2 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 actuacions previstes pel Govern de les
Illes Balears en matèria de discapacitats, tant en inversions com
en formació? Quin és el cost de cadascuna de les actuacions?

Palma, a 4 de desembre 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.

Quin ha estat el procediment per accedir a la compra de
cadascun dels solars comprats per l'Ibavi el 1996 i el 1997?

Quin és el cost de cadascun dels terrenys i solars
comprats el 1996 i el 1997?

Quina qualificació urbanística té cadascun dels terrenys
o solars comprats el 1996 i 1997?

Quina persona física o jurídica ha estat, en cada cas, el
venedor?

Quina és la superfície de cadascun dels terrenys?

Quin és el preu pagat i la data de compra de cadascun
dels terrenys i solars adquirits per l'Ibavi el 1996 i 1997?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 7195/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a elaboració d'un pla de sostres solars fotovoltàics. (Mesa d'11 de
desembre del 1997).

 RGE núm. 7296/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protecció, foment i suport a la lactància materna. (Mesa
d'11 de desembre del 1997).

Palma, a 11 de desembre 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 producció i el consum d'energia és una de les principals
fonts de problemes ambientals. El canvi climàtic provocat per
l'increment de l'efecte hivernacle és el principal problema relacionat
amb un model energètic basat en els combustibles fòssils. El
Parlament de les Illes Balears, conscient d'aquesta problemàtica, va
instar el Govern a elaborar un Pla regional de protecció del clima a
fi de fer possible una reducció de les emissions de diòxid de carboni
del 25% per a l'any 2005 en relació als nivells de 1990.

La solució al nostre model energètic contaminant passa
per l'aprofitament del potencial de l'estalvi, l'eficiència energètica
i les energies renovables no contaminants. A les nostres illes, a
causa de les bones condicions climàtiques, és especialment
important explotar el potencial de l'energia solar; però fins ara ha
jugat un paper marginal per manca d'impuls institucional, com
mostra les escasses partides destinades a fomentar aquestes energies
netes contemplades en els pressupostos de la Comunitat Autònoma.

Un estudi comanat per la Comissió Europea indica que a
l'Estat espanyol existeix un potencial instal•lable de sostres solars
fotovoltaics per produir electricitat de 815 Wp/habitant. Aquesta
mateixa proporció per a les Illes Balears equivaldria quasi bé a la
quarta part de l'actual demanda d'electricitat a l'arxipèlag.

En la mateixa línia, la Comissió Europea ha adoptat
recentment un programa estratègic i un pla d'acció sobre energies
renovables en el qual proposa que Mallorca sigui considerada regió
pilot en energia solar, i que per tant arribi a funcionar al 100%
gràcies a l'òptim aprofitament del sol.

Actualment, els costos de l'electricitat solar superen els de
la generada per sistemes convencionals. Però diverses fonts
indiquen que els costos dels sistemes fotovoltaics minvaran
notablement en els propers anys, per la qual cosa s'ha d'estar
preparat per a una implantació a gran escala en resposta a una
disminució de preus.
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Altrament, el sobrecost d'electricitat solar té molta relació
amb la ignorància dels costos socials i ambientals de les diferents
opcions de subministrament energètic i amb la dificultat d'accés
a capitals a baix interès per a les energies netes.

La proposició no de llei d'elaboració d'un pla de sostres
solars fotovoltaics pretén donar prioritat a aquesta energia neta a
causa dels seus avantatges ambientals, donant un impuls
institucional que afavoreixi el desenvolupament d'un teixit
empresarial dinàmic i la creació d'economies d'escala que
permetin reduir costos.

Els sostres solars fotovoltaics són instal•lacions
connectades a la xarxa de la qual agafen electricitat quan
l'electricitat solar és insuficient per cobrir els consums, i a la qual
l'envien quan hi ha excedents. Aquestes instal•lacions
constitueixen un segment del mercat d'alt valor a causa dels
següents avantatges que la fan més competitiva:

- la màxima producció d'energia fotovoltaica es realitza
a les hores centrals del dia i en els mesos d'estiu, coincidint amb
les hores i els mesos de màxima demanda elèctrica. Això implica
que els sostres solars fotovoltaics permeten reduir la capacitat de
generació convencional instal•lada per atendre les puntes de
consum, la qual representa un cost marginal molt elevat a causa de
la seva baixa utilització, especialment en els sistemes elèctrics
insulars.

- l'autoproducció d'electricitat solar en els punts de
consum redueix les pèrdues en transmissió i distribució
d'electricitat.

- evita la utilització de costoses bateries per
emmagatzemar l'electricitat solar produïda, fent més econòmiques
aquestes instal•lacions.

- són de naturalesa modular; el seu curt període
d'instal•lació proporciona una resposta ràpida als canvis en la
demanda.

- les inversions econòmiques reverteixen a nivell local,
reduint el cost en divises i creant ocupació per a la comunitat.

El Pla de sostres solars connectats a la xarxa hauria de
formar part d'un conjunt de mesures més àmplies de gestió de la
demanda d'energia a fi de reduir les puntes de consum a l'estiu
produïdes per la il•luminació i la refrigeració, evitant així la
necessitat de noves centrals.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a elaborar en el termini de sis mesos un pla de sostres
solars fotovoltaics connectats a la xarxa. Aquest pla se marcarà
l'objectiu d'instal•lar 50 MW solars en 5 anys i 100 MW en 10
anys, mitjançant els següents instruments:

1.- subvencions a fons perdut per a la inversió inicial i
accés a capitals a baix tipus d'interès.

2.- difusió i formació tècnica sobre instal•lacions solars
connectades a la xarxa.

3.- mesures per fomentar l'estandarització i l'homologació
d'equips a fi d'incrementar la seva fiabilitat tècnica.

4.- gestions per aconseguir una prima específica en la
tarifa elèctrica per als sostres solars fotovoltaics, tal com es
contempla a l'article 12.1 de la Llei 40/1994, de 30 de desembre,
d'ordenació del sistema elèctric nacional. D'aquesta forma, les
empreses elèctriques comprarien els excedents d'electricitat solar a
un preu que hauria de reflectir el cost evitat en generació
convencional en hores punta i l'estalvi estimat en costos ambientals.

5.- operacions de demostració sobre sostres fotovoltaics
en els edificis del Govern.

6.- estudiar la creació d'un sistema d'emmagatzemament
d'electricitat solar produïda en hores d'alta insolació per bombat
d'aigua entre reserves a diferents altituds per ser utilitzada en hores
de baixa insolació.

Palma, a 1 de desembre del 1997.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La llet materna com a aliment és per als nins i nines
necessària per créixer i desenvolupar-se. És un aliment únic i
insubstituïble que proporciona en el moment del part un gran
benestar al nadó i a la mare, exercint a més una inigualable
influència biològica i afectiva sobre la salut d'ambdues parts.

La medicina constata que la llet de la mare afavoreix que
els nins i nines evitin en major o menor mesura pulmonies,
meningitis, diarrees, infeccions gastrointestinals, malalties
respiratòries, d'oïda,... S'ha comprovat que la mort infantil sobtada
dels nadons alimentats pel pit de la seva mare és menys freqüent.

Les persones que varen ser alimentades amb llet materna
són menys propenses a patir malalties com la diabetis
insulinodependent, limfomes i malalties cròniques del fetge. Així
mateix, el contacte entre el cos de la mare i el fill ofereix
repercussions altament positives en l'àmbit emocional i més
concretament en el desenvolupament de la seguretat afectiva del
nadó. Per la mare s'ha de destacar que serà menys propensa a sofrir
de càncer de pit, d'ovari, infeccions de la via urinària i osteoporosi.

S'han de tenir en compte també els beneficis materials,
com el repòs de la mare, les condicions higièniques derivades de la
lactància, la temperatura de la llet materna, l'estalvi de temps (no
haver de preparar biberons ni esterilitzacions), a l'economia
domèstica (120.000 pessetes és el cost estimat dels preparats
làctics),... A més des d'un punt de vista estrictament ecològic, el fet
de donar el pit és un procés respectuós amb el medi ambient, ja que
disminueix la producció de la llet artificial i els seus envasos
consegüents, a més de l'estalvi energètic per preparar la fórmula
artificial i/o escalfar els biberons.
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Proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat que promogui les següents propostes per a la protecció,
el foment i el suport de la lactància materna a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

- Restablir la cultura de la lactància natural i en aquest
sentit promoure, fomentar i recolzar la lactància materna, seguint
els criteris establerts per la OMS i la UNICEF.

- Estimular la pràctica dels deu passos cap a una feliç
lactància natural, requisit necessari per la declaració d'"Hospital
amic des nins", tal i com disposen les declaracions de Fortaleza de
1985 i d'Innocenti de 1990.

Palma, a 4 de desembre del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 7299/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a declaració del nucli antic
d'Alaior com a àrea de rehabilitació integrada, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa d'11 de desembre del 1997).

 RGE núm. 7300/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció al públic de la companyia Telefónica, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de desembre del 1997).

Palma, a 11 de desembre 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 en el 1996 l'Ajuntament d'Alaior es dirigí al
Govern de les Illes Balears amb la petició que el nucli antic de la
població sigui declarat, d'acord amb la normativa vigent, àrea de
rehabilitació integrada.

Atès que la declaració comporta el cofinançament, per
part del Govern balear, de les iniciatives de particulars o del
mateix ajuntament per a la millora integral del casc antic.

Atès que alguns municipis de les Illes Balears, com
Eivissa, Maó, Calvià, Palma i altres, ja s'han beneficiat d'aquestes
declaracions.

Atès que en resposta a pregunta formulada el Govern
balear ha deixat passar l'any 1997 per a donar resposta a la petició
de l'Ajuntament d'Alaior i deixa aquesta en l'aire de poder disposar
d'assignacions pressupostàries suficients.

Formulam la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar amb urgència la sol•licitud de l'Ajuntament
d'Alaior perquè el nucli antic de la població sigui declarat àrea de
rehabilitació integrada durant l'any 1998.

Palma, a 2 de desembre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

L'empresa Telefònica ha procedit al tancament de les
seves oficines de Comercial i de Cobraments de Palma i d'Eivissa,
úniques que existeixen en aquestes illes.

Això suposa pèrdua de llocs de feina a les Illes Balears i
desplaçament d'activitat econòmica de les Illes Balears cap a altres
comunitats autònomes.

Aquesta decisió suposa, a més, una pèrdua d'atenció
directa i presència física de Telefònica amb uns serveis, ara per ara,
bàsics per al desenvolupament social i econòmic de la nostra
comunitat.

Per altra part, no s'ha tengut en compte el fet diferencial
cultural i lingüístic de les Illes Balears de cara a l'atenció directa,
substituint-la per l'atenció telefònica al 004, concentrada en diversos
punts de l'Estat espanyol.

Pel motius exposats, el Grup Parlamentari Socialista al
Parlament de les Illes Balears presenta per al seu debat a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals la següent
Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a adreçar-se a la Companyia Telefònica per tal que
reconsideri la seva decisió i procedeixi a tornar a obrir les seves
oficines a Palma i a Eivissa de Comercial i Cobraments.

Palma, a 9 de desembre del 1997.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 7275/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de desembre del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre la política de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports pel que fa a la medicina esportiva i
a les seves darreres actuacions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a procediment d'urgència i convocatòria de

sessió extraordinària, per a la compareixença RGE núm. 7275/97.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de desembre del 1997, a la vista dels escrits RGE núm.
7276/97 i 7277/97, presentats pel Grup Parlamentari Socialista, i
d'acord amb els articles 61 i 95 del Reglament de la Cambra,
acordà de convocar sessió extraordinària de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, la data de la qual es fixarà
oportunament, per a tractar la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports, per tal d'informar sobre la
política de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports pel que fa
a la medicina esportiva i a les seves darreres actuacions.

Així mateix, acordà d'habilitar els dies necessaris per tal
que es pugui dur a terme la compareixença de referència, pel
procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

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

procediment obert i tramitació anticipada de despesa, del seguiment
dels informatius de ràdio i TV per a l'any 1998.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

S'anuncia Concurs per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert i tramitació anticipada de despesa, del seguiment
dels informatius de Ràdio i TV per a l'any 1998. 

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 5/97

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Descripció de l'objecte: Té per objecte el seguiment de les
informacions emeses per ràdio i televisió que facin
referència al Parlament de les Illes Balears, al Govern de
la Comunitat Autònoma, als Consells Insulars, als partits
polítics, i tota aquella informació que sigui d'interès per a
l'activitat política dels diputats.

3.- TRAMITACIÓ
Expedient de tramitació anticipada de despesa.
Procediment obert.
Forma d'adjudicació: Concurs.

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Es fixa un pressupost màxim de licitació de 2.310.000,-
PTA. anuals. En aquest preu, hi és inclòs l'IVA i
qualsevol altra despesa que hi sigui d'aplicació.

5.- LLIURAMENT

Els resums escrits de les informacions esmentades
s'hauran de presentar de dilluns a divendres, tots els dies
hàbils, abans de les 10 hores, al Servei d'Informació i
Premsa. Els resums informatius corresponents a dissabtes
i dies festius es lliuraran el dia hàbil immediatament
posterior. 

6.- GARANTIA

La fiança provisional n'és de 46.200,- PTA.
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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 els Serveis
Econòmics i en el Servei d'Informació i Premsa,
respectivament, del Parlament de les Illes Balears, carrer
Palau Reial, núm. 16, de Palma de Mallorca.

8.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

S'hauran de presentar en el registre de l'Oficialia Major
del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,
núm. 16, 2ª planta, de Palma de Mallorca, des de les nou
a les tretze hores, o es podran enviar per correu, en
ambdós casos, durant els vint-i-sis dies naturals següents
al de la publicació d'aquest anunci en el 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 deu
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 per al 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. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1997.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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