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BA) RGE núm. 848/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany turístic", celebrat a Menorca el 1997. 4055
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BC) RGE núm. 850/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
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BD) RGE núm. 851/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Prevenció de riscs laborals", celebrat a Menorca el 1997. 4056
 

BE) RGE núm. 852/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
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BH) RGE núm. 855/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Gestió informàtica windows", celebrat a Menorca el 1997. 4057
 

BI) RGE núm. 856/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Gestió impagats. Tractament jurídic", celebrat a Menorca el 1997. 4057

 
BJ) RGE núm. 857/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Direcció estratègica", celebrat a Menorca el 1997. 4057
 

BK) RGE núm. 858/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Comptabilitat i anàlisi de balanços", celebrat a Menorca el 1997. 4058

 
BL) RGE núm. 859/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Com crear una empresa", celebrat a Menorca el 1997. 4058
 

BM) RGE núm. 860/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Comerç Internacional. Videoconferència", celebrat a Menorca el 1997. 4058

 
BN) RGE núm. 861/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Anglès atenció al client", celebrat a Menorca el 1997. 4058
 

BO) RGE núm. 862/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Gestors d'activitats de turisme rural", celebrat a Menorca el 1997. 4059

 
BP) RGE núm. 863/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Auxiliar infermeria en geriatria", celebrat a Menorca el 1997. 4059
 

BQ) RGE núm. 864/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany d'atenció al client", celebrat a Menorca el 1997. 4059

 
BR) RGE núm. 865/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Aprofitament, tractament i construcció fusta", celebrat a Menorca el 1997. 4059
 

BS) RGE núm. 866/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Seminari podar fruiters ...", celebrat a Menorca el 1997. 4060

 
BT) RGE núm. 867/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Mecanització de les finques hortícoles", celebrat a Menorca el 1997. 4060
 

BU) RGE núm. 868/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "El cultiu de la lletuga", celebrat a Menorca el 1997. 4060

 
BV) RGE núm. 869/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Tècniques de venda venedors de botiga", celebrat a Menorca el 1997. 4060
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BX) RGE núm. 870/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tècniques de venda venedors de maletí", celebrat a Menorca el 1997. 4060

 
BY) RGE núm. 871/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Qualitat turística", celebrat a Menorca el 1997. 4061
 

BZ) RGE núm. 872/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Subprojecte PI formació i orientació professional", celebrat a Menorca el 1997. 4061

 
CA) RGE núm. 873/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Subprojecte de qualitat alimentària", celebrat a Menorca el 1997. 4061
 

CB) RGE núm. 874/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Cuina menorquina", celebrat a Menorca el 1997. 4061

 
CC) RGE núm. 875/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Alimentació del boví de llet", celebrat a Menorca el 1997. 4062
 

CD) RGE núm. 876/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Jutges ramaders ...", celebrat a Menorca el 1997. 4062

 
CE) RGE núm. 877/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Fabricació de formatge i quallada", celebrat a Menorca el 1997. 4062
 

CF) RGE núm. 878/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Jardineria i ornamentació", celebrat a Menorca el 1997. 4062

 
CG) RGE núm. 879/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Construcció de paret seca. Nivell bàsic". 4063
 

CH) RGE núm. 880/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Construcció de paret seca. Nivell acabat". 4063

 
CI) RGE núm. 881/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Elaboració de formatge Maó". 4063
 

CJ) RGE núm. 882/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Inseminació artificial bestiar boví". 4063

 
CK) RGE núm. 883/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Introducció informàtica agricultors". 4064
 

CL) RGE núm. 884/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Nocions bàsiques soldadura". 4064

 
CM) RGE núm. 885/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Sanitat i prevenció bestiar equí". 4064
 

CN) RGE núm. 886/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina". 4064

 
CO) RGE núm. 887/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Alemany turístic". 4065
 

CP) RGE núm. 888/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina, 2". 4065

 
CQ) RGE núm. 889/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Introducció Internet i aplicacions (2 cursos)". 4065
 

CR) RGE núm. 890/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Prospectiva hotel any 2000". 4065

 
CS) RGE núm. 891/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Recursos turístics medi rural". 4066
 

CT) RGE núm. 892/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Maneig i gestió aplicacions cadam-cae". 4066
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CU) RGE núm. 893/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Modelisme en bijuteria". 4066

 
CV) RGE núm. 894/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Alemany turístic (2 cursos)". 4066
 

CX) RGE núm. 895/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina". 4067

 
CY) RGE núm. 896/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Comptabilitat informatitzada". 4067
 

CZ) RGE núm. 897/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Millora qualitat de la llet". 4067

 
DA) RGE núm. 898/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a cursos "Didàctica història contemporània". 4067
 

DB) RGE núm. 899/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos "Organització, diversificació i intercooperació". 4068

 
DC) RGE núm. 900/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Oceanografia costanera". 4068
 

DD) RGE núm. 901/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Recuperació cinegètica i control plagues". 4068

 
DE) RGE núm. 902/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Adobs químics i orgànics". 4068
 

DF) RGE núm. 903/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alimentació boví de llet". 4069

 
DG) RGE núm. 904/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Boví de llet". 4069
 

DH) RGE núm. 905/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Per a dones pageses". 4069

 
DI) RGE núm. 906/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Malalties del boví". 4069
 

DJ) RGE núm. 907/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Inseminació artificial". 4070

 
DK) RGE núm. 908/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Informàtica". 4070
 

DL) RGE núm. 909/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Elaboració patés i formatges". 4070

 
DM) RGE núm. 910/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Fer llatre". 4070
 

DN) RGE núm. 911/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos del projecte Col•labora. 4071

 
DO) RGE núm. 912/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a cursos del projecte Mestral. 4071
 

DP) RGE núm. 913/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos del subprojecte Formed. 4071

 
DQ) RGE núm. 914/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs sobre "Gestió d'estocs". 4071
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DR) RGE núm. 915/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs sobre "Autoocupació". 4072

 
DS) RGE núm. 916/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a seminari sobre tècniques del boví de llet. 4072
 

DT) RGE núm. 917/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Formació de jutges ramaders". 4072

 
DU) RGE núm. 918/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a curs "Artesania amb corda i espart". 4072
 

DV) RGE núm. 919/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de formació Mestral corresponent al 1997. 4073

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

A) RGE núm. 744/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
per congelar el nombre de cotxes per habitant a les Illes Balears. 4073

 
B) RGE núm. 784/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a Pla d'ordenació de recursos naturals. 4073
 

C) RGE núm. 785/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a recurs d'inconstitucionalitat Govern i Parlament balear. 4073

 
D) RGE núm. 786/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a límits i protecció de les Salines d'Eivissa-Formentera. 4074
 

E) RGE núm. 787/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Projecte de llei de parc natural de les Salines d'Eivissa-Formentera. 4074

 
F) RGE núm. 788/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a traspàs reserva natural de les Salines d'Eivissa-Formentera. 4074

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 791/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'infraestructures turístiques per a l'ampliació i la diversificació
de l'oferta d'oci. 4074

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 780/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a delegats territorials d'educació. 4075

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
 

A) RGE núms. 750/98 i 790/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatius a sol•licitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència. 4075

 
B) RGE núms. 751/98 i 790/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatius a sol•licitud de compareixença

dels Hbles. Srs. Consellers de Sanitat i Consum i d'Agricultura, Comerç i Indústria. 4075
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3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació per investigar les activitats fraudulentes dels

anomenats "manteros" i determinar, si n'és el cas, responsabilitats polítiques per manca d'actuació del Govern (RGE núm.
779/98). 4075

 
B) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes per al Projecte de llei RGE núm. 7466/97. 4076

 
C) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes per al Projecte de llei RGE núm. 7149/97. 4076

 
D) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes per al Proposició de llei RGE núm. 3745/97. 4076

 

4. INFORMACIONS
A) Relativa a convocatòria de concurs de mèrits entre els funcionaris de carrera del Parlament de les Illes Balears per cobrir dues

places d'auxiliar 4076
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 742/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a política en relació als
"manteros". (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a mesures del Govern
per prevenir i sancionar el frau en la venda al públic de carburants
a les benzineres de les Illes Balears. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 924/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a execució del II Pla
d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones durant el 1997. (Mesa de
12 de febrer del 1998).

Palma, a 12 de febrer del 1998.
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.

Les pràctiques comercials anomenades "manteros"
continuen realitzant-se persistentment, amb tot allò que aquestes
pràctiques suposen com a frau al consumidor, activitats comercials
en locals no autoritzats, competència deslleial en el transport,
entre d'altres.

El Grup Parlamentari Socialista interpel•la el Govern
sobre la seva política en relació amb els "manteros".

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern ha mantengut una actitud de passivitat en la
vigilància, control i inspecció del funcionament de les benzineres
de les Illes Balears. No ha informat els consumidors sobre
mesures per detectar els fraus, ni ha adoptat mesures especials
quan s'han fet públiques a tota Espanya les denúncies de
l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre: mesures del Govern per prevenir i sancionar el frau
en la venda al públic de carburants a les benzineres de les Illes
Balears.

Palma, a 4 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
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.

El II Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones 1996-
1999, aprovat pel Ple del Parlament de dia 29 de novembre del
1996, preveu que a fi de verificar el grau de compliment dels
objectius establerts dins el Pla, s'elaborarà un informe anual.

Atès el compliment de l'any de treball i la manca de
presentació per part del Govern de l'informe anual d'actuacions
corresponent a l'execució del II Pla el 1997.

El Grup Socialista interpel•la el Govern de les Illes
Balears de les actuacions realitzades el 1997 en compliment del II
Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones.

Palma, a 9 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 754/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
permisos per podar ullastres, pins i alzines. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 755/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a tales
de pins, alzines i ullastres. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 756/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes sobre la variant de la carretera general al seu pas per
Ferreries. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 757/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions als consells reguladores de les denominacions d'origen
durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 758/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la
protecció de races autòctones de Menorca. (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 759/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concerts de música subvencionats o finançats durant l'any 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 760/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concerts de música subvencionats o finançats per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 761/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
representacions teatrals finançades o subvencionades per la
Conselleria de Presidència (Joventut) durant l'any 1997. (Mesa de
12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 762/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
representacions teatrals finançades o subvencionades per la
Conselleria de Turisme durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 763/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
representacions teatrals finançades o subvencionades per la
Conselleria de Cultura durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 764/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de Turisme
durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 765/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral durant l'any 1997. (Mesa
de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 766/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de Sanitat
i Consum durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 767/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria durant l'any 1997. (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 768/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de la
Funció Pública i Interior durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 769/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de Treball i
Formació durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 770/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria d'Economia
i Hisenda durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 771/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de Foment
durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 772/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria de
Presidència durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 773/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports durant l'any 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 774/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
de llibres patrocinats per les diferents conselleries durant l'any 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 775/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
de llibres editats per les diferents conselleries durant l'any 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 776/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
als mitjans de comunicació per fomentar l'ús del català. (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 781/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació de
personal eventual de gabinet. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 782/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació de
periodistes contractats a l'Administració de la Comunitat Autònoma.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 823/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normativa per a la distribució de programes audiovisuals
per part dels operadors de telecomunicacions per cable. (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 824/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a peticions de municipis per a l'aprovació de demarcació
territorial, en compliment de l'article 3.3 de la Llei 42/95. (Mesa de
12 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 825/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a grup de perfeccionament d'atletisme. (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 826/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Formació contínua", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 827/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curt "Turisme cultural", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 828/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tripulant de cabina de passatgers", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 829/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Recepció informatitzada", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 830/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Italià professional empresa turística", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 831/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany turístic", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 832/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tècniques de vendes i atenció al client", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 833/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Reforma dels contractes laborals", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 834/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Recepcionista d'hotel", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 835/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Polítiques de formació i canals d'accés a
l'ocupació", celebrat a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 836/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Pla seg. efectes fo en inserció laboral", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 837/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tècnic administratiu comptable (2 cursos)",
celebrat a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 838/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Jardineria plantes autòctones (2 cursos)", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 839/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Anglès turístic (2 cursos)", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 840/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Incentius laborals econòmics", celebrat a Menorca
el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 841/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Factors de competitivitat empreses", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 842/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Estratègies reducció temps bales laborals", celebrat
a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 843/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Diagnosi i anàlisi punts crítics petita empresa",
celebrat a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 844/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Control incidències impostos empresa", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 845/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina, 2", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 846/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 847/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany Turístic I", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 848/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany turístic", celebrat a Menorca el 1997. (Mesa
de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 849/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Iniciació a l'agricultura ecològica", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 850/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tècniques de negociació", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 851/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Prevenció de riscs laborals", celebrat a Menorca
el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 852/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Normalització i homologació producció i servei",
celebrat a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 853/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Nova llei de riscs laborals", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 854/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Implantació manual tutors empreses", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 855/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Gestió informàtica windows", celebrat a Menorca
el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 856/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Gestió impagats. Tractament jurídic", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 857/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Direcció estratègica", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 858/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Comptabilitat i anàlisi de balanços", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 859/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Com crear una empresa", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 860/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Comerç Internacional. Videoconferència", celebrat
a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 861/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Anglès atenció al client", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 862/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Gestors d'activitats de turisme rural", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 863/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Auxiliar infermeria en geriatria", celebrat a Menorca
el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 864/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany d'atenció al client", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 865/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aprofitament, tractament i construcció fusta",
celebrat a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 866/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Seminari podar fruiters ...", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 867/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Mecanització de les finques hortícoles", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 868/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "El cultiu de la lletuga", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 869/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tècniques de venda venedors de botiga", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 870/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Tècniques de venda venedors de maletí", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 871/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Qualitat turística", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 872/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Subprojecte PI formació i orientació professional",
celebrat a Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 873/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Subprojecte de qualitat alimentària", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).
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 RGE núm. 874/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Cuina menorquina", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 875/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alimentació del boví de llet", celebrat a Menorca
el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 876/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Jutges ramaders ...", celebrat a Menorca el 1997.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 877/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Fabricació de formatge i quallada", celebrat a
Menorca el 1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 878/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Jardineria i ornamentació", celebrat a Menorca el
1997. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 879/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Construcció de paret seca. Nivell bàsic". (Mesa de
12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 880/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Construcció de paret seca. Nivell acabat". (Mesa
de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 881/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Elaboració de formatge Maó". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 882/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Inseminació artificial bestiar boví". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 883/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Introducció informàtica agricultors". (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 884/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Nocions bàsiques soldadura". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 885/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Sanitat i prevenció bestiar equí". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 886/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina". (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 887/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany turístic". (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 888/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina, 2". (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 889/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Introducció Internet i aplicacions (2 cursos)". (Mesa
de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 890/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Prospectiva hotel any 2000". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 891/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Recursos turístics medi rural". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 892/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Maneig i gestió aplicacions cadam-cae". (Mesa de 12
de febrer del 1998).

 RGE núm. 893/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Modelisme en bijuteria". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 894/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alemany turístic (2 cursos)". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 895/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Aplicacions informàtiques d'oficina". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 896/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Comptabilitat informatitzada". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 897/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Millora qualitat de la llet". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 898/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos "Didàctica història contemporània". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 899/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos "Organització, diversificació i intercooperació".
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 900/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Oceanografia costanera". (Mesa de 12 de febrer del
1998).
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 RGE núm. 901/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Recuperació cinegètica i control plagues". (Mesa
de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 902/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Adobs químics i orgànics". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 903/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Alimentació boví de llet". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 904/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Boví de llet". (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 905/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Per a dones pageses". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 906/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Malalties del boví". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 907/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Inseminació artificial". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 908/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Informàtica". (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 909/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Elaboració patés i formatges". (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 910/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Fer llatre". (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 911/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos del projecte Col•labora. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 912/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos del projecte Mestral. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 913/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos del subprojecte Formed. (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 914/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs sobre "Gestió d'estocs". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 915/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs sobre "Autoocupació". (Mesa de 12 de febrer del
1998).

 RGE núm. 916/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a seminari sobre tècniques del boví de llet. (Mesa de 12 de
febrer del 1998).

 RGE núm. 917/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Formació de jutges ramaders". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 918/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a curs "Artesania amb corda i espart". (Mesa de 12 de febrer
del 1998).

 RGE núm. 919/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de formació Mestral corresponent al 1997. (Mesa de 12
de febrer del 1998).

Palma, a 12 de febrer del 1998.
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.

Quants permisos per desbrossar, podar ullastres s'han
demanat i quants s'han concedit?

Quants permisos per desbrossar pins s'han demanat i
quants s'han concedit?

Quants permisos per desbrossar alzines s'han demanat i
quants s'han concedit?

A qui s'han concedit?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

A les voreres del Camí d'En Kane, entre es Mercadal i
Alaior, s'han produït unes tales importants de pins, alzines i
ullastres.
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Han comptat aquestes tales amb l'autorització dels Serveis
Forestals de les Illes Balears?

Quins criteris s'han seguit per autoritzar-les?

S'ha tengut en compte que els alzinars són declarats
àrees naturals d'especial interès?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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 en la resposta del Govern de dia 25 de març de
1997, registre d'entrada núm. 1916, el Conseller de Foment,
referint-se a la variant de la carretera general al seu pas per
Ferreries, ens indica que s'està estudiant una variant de menor
longitud:

- Quants projectes hi ha sobre la variant de la carretera
general al seu pas per Ferreries?

- Els esmentats projectes només preveuen el desviament
de la carretera pel nord, o hi ha qualque estudi amb la possibilitat
de desviar-la cap al sud?

- Quan s'han remès els esmentats projectes a
l'Ajuntament de Ferreries?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions s'han donat als diferents consells
reguladors de les denominacions d'origen durant l'any 1997?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

Quins ajuts ha destinat durant els anys 1996 i 1997 la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la protecció de
les races autòctones: cavall raça Menorca, ovella de Menorca,
gallina negra de Menorca i bou vermell de Menorca.

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

Quins concerts de qualsevol tipus de música ha
subvencionat o finançat durant l'any 1997 Ibatur?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

Quins concerts de qualsevol tipus de música ha
subvencionat o finançat durant l'any 1997 la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

Quines representacions teatrals han estat finançades o
subvencionades per la Conselleria de Presidència (Joventut) durant
l'any 1997?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.
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Quines representacions teatrals han estat finançades o
subvencionades per la Conselleria de Turisme durant l'any 1997?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines representacions teatrals han estat finançades o
subvencionades per la Conselleria de Cultura durant l'any 1997?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Turisme durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral durant l'any
1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Sanitat i Consum durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Funció Pública i Interior durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Treball i Formació durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Foment durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria de
Presidència durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.
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- Quins col•leccionables ha patrocinat la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports durant l'any 1997?

- En quins mitjans de comunicació s'han publicat?

- Quina tirada han tingut cadascun dels col•leccionables?

- Què ha costat cada col•leccionable?

- Quines contraprestacions ha exigit el Govern per
patrocinar els esmentats col•leccionables?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de
Presidència durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de Foment
durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria d'Economia
i Hisenda durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de Treball i
Formació durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de la Funció
Pública i Interior durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de Sanitat i
Consum durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral durant l'any 1997?

- Quins llibres ha patrocinat la Conselleria de Turisme
durant l'any 1997?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

- Quins llibres ha editat la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de Presidència
durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de Foment durant
l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria d'Economia i
Hisenda durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de Treball i
Formació durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de la Funció
Pública i Interior durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de Sanitat i Consum
durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral durant l'any 1997?

- Quins llibres ha editat la Conselleria de Turisme durant
l'any 1997?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.

Quins ajuts ha concedit durant l'any 1997 als mitjans de
comunicació el Govern de les Illes Balears per fomentar l'ús del
català i quina quantitat ha donat a cada mitjà?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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.
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Relació de personal eventual de gabinet amb especificació
de les funcions encomanades i salari percebut.

Palma, a 30 de gener del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de periodistes contractats a l'Administració de
la Comunitat Autònoma, organismes autònoms i empreses
públiques, especificant el lloc de treball que ocupen i el salari
percebut.

Palma, a 30 de gener del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Atès que ja s'han fallat els primers concursos relatius a
demarcacions de la Comunitat Autònoma per a la concessió del
servei de telecomunicacions per cable, quines mesures ha adoptat
o pensa adoptar el Govern de la Comunitat Autònoma per aprovar
una normativa, en l'àmbit de les pròpies competències per regular
la distribució de programes per part dels operadors de les
telecomunicacions per cable, en el marc de la Llei 42/95?

20 de gener del 1998.
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.

Atès que l'article 3.3 de la Llei 42/95, de 22 de
desembre, de les telecomunicacions per cable, quines són les
peticions que ha rebut el Govern de la Comunitat Autònoma per
a l'aprovació de demarcacions territorials que abastin més d'un
municipi per a la prestació de serveis de telecomunicacions per
cable a les Illes Balears?

Quines són les resolucions adoptades al respecte?

20 de gener del 1998.
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.

Atès que recentment s'ha signat un conveni entre la
Direcció General d'Esports del Govern balear i la Federació
d'Atletisme de les Illes Balears, per a la creació de l'Escola Superior
d'Atletisme;

Atès que aquesta escola acollirà, segons s'ha publicat en
els mitjans de comunicació, un total de 7 atletes de Mallorca i 3
d'Eivissa;

Quins criteris s'han seguit per a la selecció dels joves que
seguiran cursos de perfeccionament a l'Escola Superior d'Atletisme?

Per quina causa, si és que és així, no s'han seleccionat
atletes menorquins en aquest primer cicle de l'Escola Superior
d'Atletisme?

4 de febrer del 1998.
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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'ESMP-CCOO, el curs de "Formació contínua", amb un cost de
421.000 pessetes, finançat per la CAIB

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
del Consell Insular de Menorca, el curs de "Turisme cultural",
amb un cost de 5.594.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
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.

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
del Consell Insular de Menorca, el curs de "Tripulant cabina de
passatgers", amb un cost de 4.720.755 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
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.

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part del
Consell Insular de Menorca, el curs de "Recepció informatitzada",
amb un cost de 1.757.500 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
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.

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part del
Consell Insular de Menorca, el curs de "Italià professional empresa
turística", amb un cost de 2.470.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?
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De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
del Consell Insular de Menorca, el curs de "Alemany turístic",
amb un cost de 2.540.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs de "Tècniques de vendes i atenció
al client", amb un cost de 850.746 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Comissions Obreres, el curs de "Reforma dels contractes laborals",
amb un cost de 493.634 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Comissions Obreres, el curs de "Recepcionista d'hotel", amb un cost
de 2.097.800 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?
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Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs de "Polítiques formació i canals
accés a ocupació", amb un cost de 1.666.500 pessetes, finançat per
la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs de "Pla seg. a efectes fo en
inserció laboral", amb un cost de 444.000 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per part
de Comissions Obreres, de dos cursos de "Tècnic administratiu
comptable", amb un cost de 3.802.796 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per part
de Comissions Obreres, dos cursos de "Jardineria plantes
autòctones", amb un cost de 5.000.000 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per
part de Comissions Obreres, dos cursos d'"Anglès turístic", amb
un cost de 2.938.950 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs d'"Incentius laborals econòmics",
amb un cost de 356.412 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Comissions Obreres, el curs de "Factors competitivitat empreses",
amb un cost de 356.412 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs d'"Estratègies reducció temps de
baixes laborals", amb un cost de 493.634 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs de "Diagnosi i anàlisi punts crítics
petita empresa", amb un cost de 433.634 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Comissions Obreres, el curs de "Control incidència imposts a
empreses", amb un cost de 356.412 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Comissions Obreres, el curs d'"Aplicacions informàtiques d'oficina,
2", amb un cost de 1.367.647 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs d'"Aplicacions informàtiques
d'oficina", amb un cost de 2.735.294 pessetes, finançat per la
CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de Comissions Obreres, el curs d'"Alemany turístic I", amb un
cost de 1.469.475 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Comissions Obreres, el curs d'"Alemany turístic", amb un cost de
1.469.475 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
C.B.P. Agricultura ecològica, el curs d'"Iniciació a l'agricultura
ecològica", amb un cost de 339.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?



4056 BOPIB núm.144 - 17 de febrer del 1998

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la CAEB, el curs de "Tècniques de negociació", amb un cost de
700.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la CAEB, el curs de "Prevenció de riscs laborals", amb un cost
de 1.800.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la CAEB, el curs de "Normalització i homologació producció i
servei", amb un cost de 700.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la CAEB, el curs de "Nova llei de riscs laborals", amb un cost de
700.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?
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En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la CAEB, el curs d'"Implantació manual tutors empreses", amb
un cost de 774.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la CAEB, el curs de "Gestió informàtica. Windows", amb un
cost de 2.250.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la CAEB, el curs de "Gestió d'impagats. Tractament jurídic", amb
un cost de 700.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la CAEB, el curs de "Direcció estratègica", amb un cost de
3.000.000 pessetes, finançat per la CAIB:
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Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la CAEB, el curs de "Comptabilitat i anàlisi de balanços", amb
un cost de 2.160.000 pessetes, finançat per la CAIB:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la CAEB, el curs de "Com crear una empresa?", amb un cost de
1.000.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la CAEB, el curs de "Comerç internacional. Videoconferència",
amb un cost de 700.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quina distribució per sexe presenten els matriculats al
curs?

Quin va ser el lloc i quines varen ser les dates de
celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de l'Ajuntament de Ciutadella, el curs "Anglès d'atenció al client",
amb un cost de 1.119.375 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quines varen ser les dates de celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de l'Ajuntament de Ciutadella, el curs "Gestors activitats de
turisme rural", amb un cost de 1.153.125 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

Quines varen ser les dates de celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de l'Ajuntament de Ciutadella, el curs "Auxiliar Infermeria en
geriatria", amb un cost de 2.062.500 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quines varen ser les dates de celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
l'Ajuntament de Ciutadella, el curs "Alemany d'atenció al client",
amb un cost de 1.119.375 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

Quines varen ser les dates de celebració del curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'AGRENA, el curs "Aprofitament, tractament i construcció fusta",
amb un cost de 1.857.350 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?
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On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'ADV F Menorca, el curs "Seminari poda fruiters ...", amb un
cost de 453.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'A. Hortigrup, el curs "Mecanització de finques agrícoles", amb
un cost de 545.250 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'A. Hortigrup, el curs "El cultiu de la lletuga", amb un cost de
542.250 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
C.F. Gordó, el curs "Tècniques de venda de venedors de botiga",
amb un cost de 2.531.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de C.F. Gordó, el curs "Tècniques de venda de venedors de
maletí", amb un cost de 2.531.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de C.F. Gordó, el curs "Qualitat turística", amb un cost de
2.503.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la PIME, el curs "Subprojecte PI formació i orientació
professional", amb un cost de 70.099.200 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la PIME, el curs "Subprojecte de qualitat alimentària", amb un cost
de 46.910.720 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la matriculació i l'asistència al curs?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la FAGME, el curs "Cuina menorquina", amb un cost de 785.000
pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?
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De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la FAGME, el curs "Alimentació del boví de llet", amb un cost
de 1.800.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la FAGME, el curs "Jutges ramaders ...", amb un cost de
2.380.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la FAGME, el curs "Fabricació de formatge i quallada", amb un
cost de 1.275.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la FAGME, el curs "Jardineria i ornamentació", amb un cost de
730.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?
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De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern balear, el curs "Construcció de paret seca.
Nivell bàsic", amb un cost de 514.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern balear, el curs "Construcció de paret seca.
Nivell acabat", amb un cost de 514.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria del Govern balear, el curs "Elaboració de formatge Maó",
amb un cost de 500.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria del Govern balear, el curs "Inseminació artificial bestiar
boví", amb un cost de 380.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?
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Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern balear, el curs "Introducció informàtica
agricultors", amb un cost de 480.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern balear, el curs "Nocions bàsiques
soldadura", amb un cost de 156.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria del Govern balear, el curs "Sanitat i prevenció bestiar
equí", amb un cost de 156.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'IFES- UGT, el curs "Aplicacions informàtiques d'oficina", amb un
cost de 3.411.450 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'IFES- UGT, el curs "Alemany turístic", amb un cost de
2.046.500 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'IFES- UGT, el curs "Aplicacions informàtiques d'oficina, 2",
amb un cost de 1.792.500 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'IFES- UGT, el curs "Introducció a Internet i aplicacions (2
cursos)", amb un cost de 1.860.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'IFES- UGT, el curs "Prospectiva hotel any 2000", amb un cost de
900.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'IFES- UGT, el curs "Recursos turístics medi rural", amb un cost
de 850.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'ITEB, el curs "Maneig i gestió aplicacions cadam-cae", amb un
cost de 1.565.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'ITEB, el curs "Modelisme en bijuteria", amb un cost de 954.200
pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per part
de PIME Menorca, dos cursos d'"Alemany turístic", amb un cost de
2.600.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per
part de PIME Menorca, dos cursos d'"Aplicacions informàtiques
d'oficina", amb un cost de 2.350.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de PIME Menorca, el curs "Comptabilitat informatitzada", amb un
cost de 1.250.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'UCABAL, el curs "Millora de la qualitat de la llet", amb un cost
de 910.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la UIB, el curs "Didàctica història contemporània", amb un cost de
2.200.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per
part d'UCABAL, set cursos d'"Organització, diversificació i
intercooperació", amb un cost de 1.504.500 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la UIB, el curs "Oceanografia costanera", amb un cost de
2.300.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
la UIB, el curs "Recuperació cinegètica i control plagues", amb un
cost de 1.500.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Adobs químics i orgànics", amb un cost
de 333.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Alimentació boví de llet", amb un cost
de 830.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Boví de llet", amb un cost de 595.000
pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Per a dones pageses", amb un cost de
625.800 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Malalties del boví", amb un cost de
388.800 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per
part d'Unió de Pagesos, dos cursos d'"Inseminació artificial", amb
un cost de 520.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzaren a Menorca, per
part d'Unió de Pagesos, dos cursos d'"Informàtica", amb un cost
de 1.050.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Elaboració patés i formatges", amb un
cost de 590.800 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "De fer llatre", amb un cost de 339.000
pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.
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Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la Coordinadora de disminuïts de Menorca, el projecte
Col•labora, amb un cost total de 7.287.559 pessetes:

Quins cursos es van realitzar?

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DO) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la Càritas Diocesana de Menorca, el projecte Mestral, amb un
cost total de 5.000.000 pessetes:

Quins cursos es van realitzar?

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DP) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part de
Centro de Estudios Menorquines-Centro Uno, diversos cursos del
subprojecte Formed, amb un cost total de 30.960.000 pessetes:

Quins cursos es van realitzar?

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DQ) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la USO, el curs sobre "Gestió d'estocs", amb un cost total de
1.203.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la USO, el curs sobre "Autoocupació", amb un cost total de
2.100.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el seminari sobre "Tècniques del boví de llet",
amb un cost total de 710.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
d'Unió de Pagesos, el curs "Formació jutges ramaders", amb un cost
total de 1.387.500 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en el
curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DU) 
D'acord amb 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 durant el 1997 es realitzà a Menorca, per part
de la delegació a Menorca de la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern balear, el curs "Artesania amb corda i
espart", amb un cost de 152.000 pessetes:

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades?,
indicant perceptors i quantia de cada concepte.

Quina va ser la demanda, la matriculació i l'asistència al
curs?

Quina va ser la distribució per sexes dels matriculats?

En quina situació laboral es trobaven els participants en
el curs?

On es va celebrar i en quines dates el curs?

De quins municipis procedien els matriculats al curs?,
indicant nombre de participants de cada municipi.

Es Castell, a 2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV) 
D'acord amb 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 era el pressupost del Pla de formació Mestral
corresponent al 1997 per a cadascuna de les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?

Quines van ser les inversions en formació definitives,
pertanyents al Pla Mestral, a cadascuna de les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?

2 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 744/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
mesures per congelar el nombre de cotxes per habitant a les Illes
Balears. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 784/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Pla d'ordenació de recursos naturals. (Mesa de
12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 785/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a recurs d'inconstitucionalitat Govern i Parlament balear.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 786/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a límits i protecció de les Salines d'Eivissa-Formentera.
(Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 787/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Projecte de llei de parc natural de les Salines d'Eivissa-
Formentera. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

 RGE núm. 788/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske
i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a traspàs reserva natural de les Salines d'Eivissa-
Formentera. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures prendrà el Govern "per congelar el
nombre de cotxes per habitant a les Illes Balears"?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Elabora el Govern balear el Pla d'ordenació dels recursos
naturals?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Estaria el Govern balear disposar a retirar el seu recurs
d'inconstitucionalitat i promoure la retirada del recurs que va
presentar el Parlament balear, en cas d'arribar a un acord per a la
gestió de la reserva natural de les Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern balear que el futur parc natural de
les Salines d'Eivissa i Formentera respecti els límits i els graus de
protecció actuals?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Redacta el Govern balear el projecte de llei del parc
natural per a les Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Govern balear està en negociacions amb
el Govern central per al traspàs de la reserva natural de les Salines
d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 791/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'infraestructures turístiques per a l'ampliació i la
diversificació de l'oferta d'oci. (Mesa de 12 de febrer del 1998).

Palma, a 12 de febrer del 1998.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La majoria de les infraestructures turístiques, tant
públiques com privades, de la nostra comunitat autònoma estan
enfocades majoritàriament al turisme d'estiu, donat que la majoria
d'aquestes instal•lacions i infraestructures varen ser creades durant
la dècada dels setanta i part dels vuitanta, pensant més en un turisme
de sol i platja, i per tant, de temporada, que en un turisme de tot
l'any.

L'actual conjuntura socioeconòmica fa que en aquests
moments sigui absolutament necessari que l'activitat turística es
prolongui, també, durant els mesos d'hivern i això requereix adaptar
moltes d'aquestes infraestructures i, sobretot, crear-ne de noves, per
tal de dotar aquestes zones amb els serveis i les condicions més
adients per rebre turisme d'hivern i especialment dur a terme les més
necessàries per a la diversificació de l'oferta, per tal de poder arribar
a segments més amplis de població interessats en les distintes
modalitats turístiques.

Dins aquest mateix context, de desestacionalització, seria
desitjable que les distintes zones turístiques, sempre d'acord amb els
ajuntaments i les organitzacions empresarials i socials, comptin amb
algun o varis tipus d'especialització i així poder dotar aquestes zones
amb un segell d'identitat pròpia i fer així més factible la seva
promoció, dins el context global.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que:

a) En un termini màxim de sis mesos dugui a terme
l'elaboració d'un pla especial i específic d'infraestructures
encaminades a l'ampliació i la diversificació de l'oferta d'oci de les
zones turístiques de les quatre illes de la Comunitat Autònoma.

b) Les infraestructures objecte del Pla vagin adreçades,
especialment, a la desestacionalització turística.

c) Les actuacions objecte del Pla hauran de comptar amb
l'acord i el suport, mitjançant convenis de col•laboració, dels
ajuntaments i empresaris de cada zona turística objecte d'actuació.

Palma, a 6 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 780/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a delegats territorials d'educació, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura i Educació. (Mesa de 12
de febrer del 1998).

Palma, a 12 de febrer del 1998.
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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Atès que el passar primer de gener la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha rebut de l'Estat les competències
en educació.

Atès que una de les primeres mesures que ha pres el
Govern de les Illes Balears ha estat el nomenament de directors
insulars, delegats territorials del Govern balear, i cap altra de les
competències que té el Govern autonòmic ha merescut un delegat
territorial.

Atès que no s'ha tengut en compte que a la nostra
comunitat els consells insulars han de jugar un paper important en
el desenvolupament autonòmic rendibilitzant el treball de les
administracions i no duplicant els seus serveis.

Atès que tant l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
com la Llei de Bases de règim local preveuen que les comunitats
autònomes puguin encomanar la gestió de determinats serveis als
consells insulars.

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

1.-  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que suprimeixi la figura dels delegats territorials.

2.- Que s'encomani la gestió als consells insulars de les
competències encomanades a l'esmentat càrrec.

Palma, a 30 de gener del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núms. 750/98 i 790/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatius a sol•licitud de
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de febrer del 1998, admeté a tràmit els escrits de referència,
que sol•liciten la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre l'adjudicació del servei d'ajut domiciliari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
 RGE núms. 751/98 i 790/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatius a sol•licitud de
compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de Sanitat i Consum i
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de febrer del 1998, admeté a tràmit els escrits de referència,
que sol•liciten la compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de
Sanitat i Consum i d'Agricultura, Comerç i Indústria, davant la
Comissió d'Economia per tal d'informar sobre les inspeccions a
benzineres.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no

permanent d'investigació per investigar les activitats fraudulentes
dels anomenats "manteros" i determinar, si n'és el cas,
responsabilitats polítiques per manca d'actuació del Govern (RGE
núm. 779/98). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de febrer del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 779/98,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el
qual se sol•licita la creació de la comissió no permanent de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

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

per al Projecte de llei RGE núm. 7466/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de febrer del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
921/98, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol•licita l'ampliació del termini de presentació d'esmenes
al projecte de llei de referència, relatiu a taxes per a inspeccions i
controls sanitaris d'animals i els seus productes, publicat al BOPIB
núm. 138, de 22 de gener de 1998.

Aquest termini finalitzarà dia 7 de març d'enguany, a les
13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

per al Projecte de llei RGE núm. 7149/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de febrer del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
922/98, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol•licita l'ampliació del termini de presentació d'esmenes
al projecte de llei de referència, relatiu a ordenació de l'atenció
farmacèutica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
publicat al BOPIB núm. 133, de 5 de desembre de 1997.

Aquest termini finalitzarà dia 7 de març d'enguany, a les
13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

per al Proposició de llei RGE núm. 3745/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de febrer del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
923/98, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol•licita l'ampliació del termini de presentació d'esmenes
a la proposició de llei de referència, relativa a centres recreatius,
publicada al BOPIB núm. 107, de 29 de juny de 1997.

Aquest termini finalitzarà dia 6 de març d'enguany, a les
13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de concurs de mèrits entre els

funcionaris de carrera del Parlament de les Illes Balears per cobrir
dues places d'auxiliar.

ACORD DE LA MESA

Atès que a la plantilla orgànica del Parlament de les Illes
Balears figuren les places de transcriptor i d'auxiliar de
documentació, pertanyents al cos d'auxiliars administratius (grup D,
nivell 16) i que per a l'exercici del 1998 estan dotades
pressupostàriament.

Atès que actualment ambdues resten vacants.

Ateses les necessitats urgents de personal per cobrir
adequadament les tasques dels serveis de transcripcions i de
documentació de la Cambra.

La Mesa de la Cambra, d'acord amb l'establert als articles
9 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, 2.3 i 17
de la Llei 2/1989 de 22 de febrer de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

R E S O L:

Convocar concurs de mèrits entre els funcionaris de
carrera del Parlament de les Illes Balears per cobrir les places
següents:

* Núm. 1
Plaça: Transcriptor
Cos: Auxiliar administratiu
Grup: D
Nivell: 16
C. espec.: 926040

* Núm. 2
Plaça: Auxiliar documentació
Cos: Auxiliar administratiu
Grup: D
Nivell: 16
C. espec.: 926040

d'acord amb les bases que s'aproven a continuació.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa en reunió de dia 12 de
febrer del 1998, i a l'empara del que s'estableix en els articles 9 de
l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears i 2.3, 17.e i
57.1 de la Llei 2/1989 de 22 de Febrer, de la Funció Pública de la
C.A.I.B., convoca concurs de mèrits per cobrir diverses places
vacants a la plantilla del personal funcionari del Parlament de les
Illes Balears, d'acord amb les bases següents:
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B A S E S

Primera.- Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de les
places que es relacionen, actualment vacants a la relació de llocs
de feina i dotades pressupostàriament:

* Núm. 1
Plaça: Transcriptor
Cos: Auxiliar administratiu
Grup: D
Nivell: 16
C. espec.: 926040

* Núm. 2
Plaça: Auxiliar documentació
Cos: Auxiliar administratiu
Grup: D
Nivell: 16
C. espec.: 926040

Segona.- Forma de proveïment i requisits.

El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs
de mèrits.

Poden participar-hi tots els funcionaris del Parlament de
les Illes Balears del cos d'auxiliars administratius que es trobin en
qualsevol situació administrativa, excepte la de suspensió ferma,
i amb una antiguitat d'almenys 1 any a les places que ocupen
actualment. 

Tercera.-Concurs de mèrits.

1.- El barem de mèrits d'aplicació del concurs és el que
figura a l'annex I.

2.- Per poder obtenir una de les places serà necessari
arribar a la puntuació mínima de 2,5 punts.

3.- El concurs de mèrits serà independent per a cada lloc
de treball.                                                    

4.- En cas d'igualtat en la puntuació total dels mèrits, per
dirimir-la s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als
mèrits de necessària consideració i, en cas de persistir la igualtat,
s'atorgarà la plaça al funcionari amb major antiguitat al Parlament
de les Illes Balears, i si encara persisteix, al funcionari amb major
antiguitat a altres administracions.

Quarta.- Instàncies i documentació.

1.- Les instàncies, d'acord amb el model que figura a
l'annex II, s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de
la Cambra.

2.- El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al butlletí oficial del Parlament de les Illes
Balears. 

3.- Tothom que reuneixi les condicions requerides podrà
optar a les dues places, indicant a la instància corresponent l'ordre
de preferència.

4.- La documentació a presentar serà la següent:

4.1- Instància sol.licitant participar al concurs.
4.2- Certificacions dels mèrits alAlegats.
4.3- Mèrits específics en relació amb el lloc de treball.
4.4- Certificació acreditativa de la seva condició de
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears,
del Cos d'Auxiliars Administratius; i de la seva situació
administrativa.

5.- Els funcionaris en situació d'adscripció provisional
tenen l'obligació de participar al present concurs.

6- La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits al.legats serà el dia que finalitzi el
termini de presentació d'instàncies.

Cinquena.- Comissió Tècnica de valoració.

- President: President del Parlament o membre de la Mesa
en qui delegui.

- Secretari: Lletrat-Oficial Major.
- Vocal primer: un altre membre de la Mesa.
- Vocal segon: un representant elegit per la Junta de

Personal, d'entre els seus membres.
- Vocal tercer: un funcionari de carrera del Parlament de

les Illes Balears, del grup D, elegit per la Mesa.

En tots el casos, se'n nomenaran els suplents
corresponents.

Sisena.- Resolució de la convocatòria.

1.- El termini per a la resolució del concurs serà d'un mes
comptador des del dia que finalitzi el termini de presentació
d'instàncies.

2.- Transcorregut aquest, s'exposarà al tauler d'anuncis la
proposta provisional d'adjudicació de les places.

3.- A la vista de l'esmentada adjudicació provisional, els
afectats podran formular reclamacions en el termini de dos dies
hàbils, comptadors a partir del següent al de la data d'exposició
pública de la proposta provisional.

4.- Un cop examinades aquestes, la comissió elevarà la
proposta definitiva d'adjudicació de les places a la Presidència de la
Cambra.

Setena.- Nomenament i presa de possessió.

El President, per resolució, procedirà als nomenaments
corresponents. Les respectives resolucions es publicaran al Butlletí
oficial del Parlament de les Illes Balears. Els interessats, en el
termini de tres dies hàbils des del dia de la publicació al BOPIB,
prendran possessió de la plaça, i cessaran en les que ocupaven.

Vuitena.- Altres disposicions.

En tot allò no previst en aquestes bases, hom s'ajustarà al
que es disposa en el Decret 33/1994 del 28 de març de la
Conselleria de la funció pública de la CAIB, pel qual s'aprova el
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i a la Ley 30/92, de 26  de noviembre,
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
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ANNEX I. BAREM DE MÈRITS

MÈRITS DE CONSIDERACIÓ NECESSÀRIA

A) Grau Personal:

1.- Per posseir un grau personal superior a un nivell al
del lloc al qual es concursa: 2'5 punts.

2.- Per posseir un grau personal igual al del lloc al qual
es concursa: 2 punts.

3.- Per posseir un grau personal inferior a un nivell al del
lloc al qual es concursa: 1'5 punts.

4.- Per posseir un grau personal inferior en dos nivells
al del lloc al qual es concursa: 1 punt.

B) Antiguitat:

1.- Per cada mes de serveis prestats a qualsevol altra
administració pública: 0'035 punts per mes, fins un màxim de 6
punts.

2.- Per cada mes de serveis prestats al Parlament de les
Illes Balears: 0'045 punts per mes, fins un màxim de 8 punts.

C) Coneixements de català:

Es valoraran els certificats (reconeguts per la Junta
Avaluadora de Català) relacionats amb el tipus de coneixements
següents: 

1.- Coneixements elementals (certificat B): 0,45 punts.

2.- Coneixements mitjans (certificat C): 0,90 punts.

3.- Coneixements superiors (certificat D): 1,35 punts.

4.- Coneixements de llenguatge administratiu: (certificat
E): 0,50 punts.

Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del
certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en el qual
la puntuació s'acumularà a l'altre certificat que s'hi aporti.

D) Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles
d'Administració Pública:

Dels cursos impartits per l'Institut Balear
d'Administració Pública (IBAP), el contingut dels quals, a criteri
de la comissió de valoració, estiguin relacionats directament amb
les funcions del lloc de treball, es valoraran a raó de 0'15 punts per
crèdit.

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 4 punts.

Els cursos efectuats a l'Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) es valoraran amb el mateix criteri.

ALTRES MÈRITS

A.- Diplomes o títols oficials:

Es valoraran discrecionalment per part de la comissió
tècnica de valoració, els diplomes i títols oficials expedits per
centres i organismes del mateix caràcter que estiguin directament
relacionats amb les funcions del lloc al qual concursen. 

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 3 punts.

B) Altres Estudis:

1.- Les titulacions acadèmiques de nivell superior
(llicenciat, arquitecte, enginyer o similar) es puntuaran amb 1,5
punts.

2.- Les titulacions acadèmiques de nivell mitjà (diplomat
universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o tres cursos de
llicenciatura) es puntuaran amb 1 punt.

3.- La titulació de Batxiller superior o equivalent es
puntuarà amb 0'5 punts.

Només se'n puntuarà la titulació més alta.

ANNEX II

Model d'instància:

Sr/Sra....................................................

amb DNI núm. .......... i NRP................, essent funcionari de carrera
del Cos d'Auxiliars Administratius del Parlament de les Illes
Balears,
que actualment ocupa la plaça d'..............................
..............................................................
o que es troba en la situació administrativa de...............
des del.......................................................
i que prengué possessió d'aquesta dia.........................

EXPOSA, que reuneix les condicions requerides a les
bases de la convocatòria publicada en el BOPIB núm... del..............
i per tant,

SOL.LICITA: esser admès a participar en el concurs de
mèrits convocat per cobrir les places d'aux. administratiu de
transcripcions i d'aux. administratiu del servei de documentació, 
     MANIFESTANT el seu desig d'ocupar la plaça (per ordre de
prelació) següent:

1.-........................................................

2.-........................................................

Així mateix adjunta les certificacions acreditatives dels
mèrits al.legats i d'altres documents.

Palma de Mallorca a.... d............... del.......

Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.
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