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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat, relativa a ordenació de sòl rústic a les
DOT. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1284/98, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la Comunitat, relativa a política ferroviària. (Mesa de 4
de març del 1998).

Palma, a 4 de març 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.

Durant la informació pública de les Directrius
d'Ordenació Territorial (DOT) han sortit a llum pública opinions
molt diverses i crítiques molt severes al Govern en relació a
l'ordenació del sòl rústic: sobre l'edificació d'hotels, amb una
dotació de places turístiques per hectàrea, al perill que l'aprovació
de les DOT pot suposar per al futur de l'agricultura, sobre l'atac
que les DOT del Govern conservador suposen a la propietat
privada, així com les crítiques en sentit invers, sobre l'escàs
compromís de les DOT en defensa del medi rural.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la el Govern sobre les seves previsions quant a l'ordenació
del sòl rústic en el marc de les Directrius d'Ordenació Territorial.

Palma, a 24 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.

Els anuncis realitzats pel Govern en relació a la
construcció d'un tren-tramvia entre Palma i l'aeroport i s'Arenal,
de prolongació de la línia ferroviària Palma-Inca fins a sa Pobla
i Alcúdia, i de donar per descartat un transport ferroviari de la
ciutat fins al campus universitari, així com els problemes pendents
de resoldre a l'actual línia Palma-Inca, motiven la presentació de
la interpel•lació present.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre la seva política en matèria de transport ferroviari.

Palma, a 23 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1285/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 6268/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política
del Govern en matèria d'ocupació. (Mesa de 4 de març del 1998).

Palma, a 4 de març 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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 6268/97,
relativa a la política del Govern en matèria d'ocupació, la moció
següent:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'incompliment
dels compromisos adquirits pel Govern en el pacte per l'ocupació,
signat amb els sindicats i patronals l'octubre del 1996, i l'insta a la
urgent instrumentació de les mesures contemplades en aquell
document.

2. El Govern balear crearà, en el termini de tres mesos, el
Servei Balear d'Ocupació, de caràcter públic.

3. El Govern balear redactarà, en el termini de tres mesos,
un pla de millora i creació d'ocupació que negociarà amb les
sindicats i patronal, especificant la diagnosi de la situació actual, els
objectius a aconseguir, el termini d'execució i els recursos a aportar
en cada cas.

4. El Govern balear establirà com a prioritat de totes les
subvencions -corrents i de capital- la creació o millora de
l'ocupació.

5. El Govern balear constituirà una comissió
interdepartamental per l'ocupació que haurà de coordinar i impulsar
les accions en matèria d'ocupació de totes les conselleries.

6. El Govern balear presentarà al Parlament de les Illes
Balears la Llei de creació del Consell Econòmic i Social de forma
immediata per tal de ser tramitada a l'actual període de sessions.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1256/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
currículums per a l'àrea de coneixement del medi. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1257/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proves
d'accés a la Funció Pública. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1258/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a acords
amb els sindicats per a la normalització lingüística. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1259/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Comissió
interdepartamental de política lingüística. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1260/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a acords
de la Comissió Interdepartamental de política lingüística. (Mesa de
4 de març del 1998).

 RGE núm. 1261/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a membres
de la Comissió interdepartamental de política lingüística. (Mesa de
4 de març del 1998).

 RGE núm. 1262/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a accions
realitzades per la campanya de normalització lingüística a l'esport.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1263/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
conceptes de pagament a diferents entitats. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1264/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a exempció
de la llengua catalana als alumnes d'ensenyamentno universitari.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1265/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a personal
de confiança de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa
de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1267/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment
de l'ús de l'aigua depurada entre els pagesos de les Pitiüses. (Mesa
de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1268/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions en els mercats pagesos de les Pitiüses. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1269/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Consell
Balear de la Producció Agrària Ecològica. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1273/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a exempció
de l'ensenyament de la llengua catalana curs 97-98. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1274/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a exempció
de l'ensenyament de la llengua catalana. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1279/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajudes als
serveis turístics en el medi rural. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1280/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
del Govern en matèries d'àrees recreatives, zones verdes i compra de
patrimoni. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1326/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres al col•legi
de s'Illot (Manacor). (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1327/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions per
a la millora de camins rurals. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1328/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats per
incentivar la producció de sobrassada. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1329/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dessecadora
d'alfals del Pla de Sant Jordi. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1330/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats
d'informació i assessorament als pagesos. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1331/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats de
l'empresa Tragsa. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1332/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control sanitari
a l'aigua subministrada a Manacor. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1333/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisi d'aigua
de Manacor. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1334/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a potabilitat de
l'aigua de Manacor. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1335/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de la
Conselleria de Medi Ambient al port de Sóller. (Mesa de 4 de març
del 1998).
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 RGE núm. 1336/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
laboral a Ibabsa. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1337/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria
de places a Ibabsa. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1343/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a propostes complementàries per aprofitar el cabal
procedent de la futura depuradora terciària de la ciutat d'Eivissa.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1344/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a destinació de part del cabal procedent de la futura
depuradora terciària d'Eivissa a la recuperació de zones humides.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1345/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a sancions per deforestacions il•legals. (Mesa de 4 de març
del 1998).

 RGE núm. 1353/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a assessorament dels tècnics de la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1354/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a adequació de locals a escoletes infantils. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1360/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a l'article
19.3 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1361/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a alumnes
que passen de primària a secundària i no poden seguir els estudis
en llengua catalana. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1363/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
de centres concertats autoritzats a impartir 3r i 4t d'ESO a les Illes.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1364/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació primària de Formentera que imparteixen el primer cicle
d'ESO. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1365/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació primària d'Eivissa que imparteixen el primer cicle
d'ESO. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1366/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació primària de Menorca que imparteixen el primer cicle
d'ESO. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1367/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centres
d'educació primària de Mallorca que imparteixen el primer cicle
d'ESO. (Mesa de 4 de març del 1998).

Palma, a 4 de març 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 escrita.

En la resposta a la pregunta RGE núm. 4643/96,
"Actuacions per tal d'afavorir la implantació de programes en
llengua catalana", el conseller d'Educació afirma que la Conselleria
ha preparat, durant l'any 1996, currículums propis per a l'àrea de
coneixement del medi per un cost de 3.000.000 de pessetes.

Quina és la relació de persones, entitats o empreses que
han participat en l'elaboració dels esmentats currículums?, amb
indicació de les quantitat percebudes i la tasca realitzada.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
incorporar una prova en el conjunt de les proves d'accés a la funció
pública docent que es convoquin l'any 1998 per tal que els aspirants
demostrin el seu coneixement de la llengua castellana i de la llengua
catalana?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha realitzat
acords durant l'any 1997 amb els sindicats per a la normalització
lingüística?
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En cas afirmatiu: Quina ha estat la data dels acords?
Quins han estat els sindicats signants? Quines han estat les
quantitats assignades a cada acord? Quins han estat els criteris
seguits per a la selecció dels sindicats signants.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la tasca desenvolupada per la Comissió
Interdepartamental de política lingüística durant l'any 1997?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Comissió interdepartamental de política lingüística,
en la sessió de 8 de març del 1996 acordà:

1. L'elaboració d'un pla operatiu a cada conselleria per
determinar les accions que s'han de prendre per pal•liar els dèficits
observats en els resultats d'una enquesta realitzada amb
anterioritat.

2. Normalitzar els rètols de les dependències
administratives.

3. Incorporació en el programa informàtic del registre de
les dades sobre l'idioma dels escrits d'entrada i sortida.

4. Normalització completa de la publicitat dels diferents
òrgans del Govern balear.

5. Gestions per a la dotació de les places d'assessors
lingüístics en les diferents conselleries.

6. Elaboració per part de la D.G. de Política Lingüística
d'un informe de les diferents ofertes de correctors lingüístics
existents per als ordinadors.

Quin ha estat el grau de compliment de cadascun dels
acords esmentats?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els membres que formen part de la Comissió
Interdepartamental de política lingüística?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les accions realitzades per a la campanya
de normalització lingüística a l'esport aprovada per la Comissió
Interdepartamental de política lingüística?

Quines han estat les dates de realització d'aquestes
accions?

Quin ha estat l'import de cadascuna de les accions?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin concepte s'han pagat les quantitats següents -
capítol VI, subp. 32200, serveis comuns, exercici 1995- als
perceptors que s'indiquen?, amb indicació de la data i descripció
detallada del concepte.

CCOO, 3.500.000
CAEB, 9.925.000
CODEFOC, 22.069.043
CCOO, 41.723.640
UGT-IFES, 35.328.750
CODEFOC, 18.810.506
Conf. CAEB, 62.575.000
Conf. PIME, 22.373.400
Conf. CCOO, 1.169.500
Indec Didactic, 1.082.048
CEFEM, 25.000.000
USO, 7.065.000
CODEFOC, 21.110.000
USO, 7.000.000
IFES, 22.554.564
CODEFOC, 22.547.775
CODEFOC, 5.945.000
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Conf. PIME, 9.898.232
CCOO, 21.145.441
CAEB, 32.323.913
STEI, 2.254.850
CDER, 8.000.000
CDER, 3.700.000
S.C. Jovent, 17.049.902
UNAC, 6.382.848
CODEFOC, 5.000.000
S.C. Jovent, 8.142.858
F. Hombre Libre, 17.641.000

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina legislació s'aplica actualment per concedir
l'exempció de l'aprenentatge de la llengua catalana als alumnes
d'ensenyament no universitari?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la resposta de la pregunta 417/97 s'especifica que la
relació d'assessors i/o personal de confiança de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports al formen el Sr. Andreu Riera
Bennàssar, el Sr. Rafel Muntaner Morey i el Sr. Francisco Javier
Salas Santos.

Quin és el lloc de feina de cadascuna de les persones
citades?

Quin és l'horari de feina de cadascuna de les persones
citades?

Quin és el treball assignat a cadascuna de les persones
citades?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons reconeixia el conseller d'Agricultura en una
entrevista, un dels principals motius pels quals els pagesos de les
Pitiüses es resisteixen a utilitzar aigua depurada per a reg és la
manca d'informació.

Davant aquesta situació, quines accions de tipus
informatiu té previstes la Conselleria d'Agricultura de cara al futur
per fomentar l'ús d'aigua depurada entre els pagesos de les Pitiüses?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions té previstes la Conselleria d'Agricultura
per a la creació de nous mercats pagesos a les Pitiüses, així com a
la millora dels ja existents?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser la data de celebració de les eleccions per
cobrir els càrrecs corresponents al Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica?

Quines varen ser les entitats participants?

Quin va ser el resultat de les eleccions?

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el nombre de sol•licituds d'exempció de
l'ensenyament de la llengua catalana concedides fins a la data per al
curs 97-98?, amb indicació del nombre d'alumnes de primària,
nombre d'alumnes de secundària i nombre d'exempcions
desglossades per motius.

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.



4146 BOPIB núm.147 - 6 de març del 1998

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el nombre de sol•licituds d'exempció de
l'ensenyament de la llengua catalana concedides el curs 96-97?,
amb indicació del nombre d'alumnes de primària, nombre
d'alumnes de secundària i nombre d'exempcions desglossades per
motius.

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha donat el Govern, de fons propis o de
programes europeus, en els anys 1996 i 1997, als serveis turístics
inclosos en el Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regula la
prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes Balears?,
indicant beneficiari, quantia i concepte.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

Quins són els acords del Govern de la Comunitat
Autònoma en matèria d'àrees recreatives, zones verdes i compra
de patrimoni?

Palma, a 24 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

En quina situació es troben les obres per a l'adequació de
l'aula d'educació infantil del Col•legi s'Illot de Manacor?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quines aportacions ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria a les inversions per a la millora de
camins rurals conveniades amb els diferents ajuntaments de les Illes
Balears durant l'any 1997?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quines activitats té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria dins la política ramadera -porquí- destinades a
incentivar la producció de sobrassada durant el 1998?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Hi ha canvis significatius en quantitat o qualitat respecte
al projecte inicial de la dessecadora d'alfals del Pla de Sant Jordi?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Cobreix adequadament la xarxa d'oficines comarcals de
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria les necessitats
d'informació i assessorament als pagesos?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quines activitats té previst conveniar amb l'empresa
Tragsa la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quin control sanitari ha realitzat la Conselleria de
Sanitat a l'aigua subministrada per la concessionària al municipi
de Manacor?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quins resultats ha donat l'anàlisi de l'aigua de Manacor
realitzada per la Conselleria de Sanitat?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

És potable l'aigua de Manacor segons l'anàlisi realitzada
per la Conselleria de Sanitat?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quines actuacions té previstes realitzar la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral al Port de Sóller?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Com està la situació laboral a nivell de conveni de
l'empresa pública Ibabsa?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quins criteris justifiquen la convocatòria de places per a
l'empresa pública Ibabsa?

Palma, a 26 de febrer del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

En una anterior resposta del Govern balear s'informava
que es destinaria un total de 502 milions de pessetes en "propostes
complementàries" per aprofitament del cabal procedent de la
futura depuradora terciària de la ciutat d'Eivissa.

Ens podria concretar el Govern en què consistiran les
esmentades propostes complementàries?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En una anterior resposta del Govern balear s'informava
que una part del cabal procedent de la futura depuradora terciària
de la ciutat d'Eivissa es destinaria a recuperació de zones humides.

Ens podria concretar el Govern a quines zones humides
es pensa destinar l'esmentat cabal?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sancions es van imposar durant el 1997 a
cadascuna de les illes per deforestacions il•legals?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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

Quin és el tràmit a seguir perquè els diferents grups
municipals que formen els ajuntaments puguin gaudir de
l'assessorament dels tècnics de la Conselleria de Presidència?

Palma, a 2 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la Conselleria de Presidència alguna línia de
finançament per adequació de locals per a escoletes infantils de 0 a
3 anys?

Quin departament o àrea de la Conselleria de Presidència
valora econòmicament i tècnicament els informes presentats pels
diferents ajuntaments per a l'adequació de locals per a escoletes
infantils de 0 a 3 anys?

Palma, a 2 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 19.3 de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística, estableix que "els centres privats subvencionats amb
fons públics que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a
base una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma, han
d'impartir com a assignatures obligatòries la llengua catalana i la
castellana, sense perjudici de la normativa que correspon a l'Estat
dictar en aquesta matèria, d'acord amb el que preveu l'article 12.2
de la Llei Orgànica del dret a l'educació".

Quants de centres, dels que fa referència l'article 19.3, hi
ha a la Comunitat Autònoma?

Quants d'alumnes escolaritzen aquests centres?

Quin control exerceix la Comunitat Autònoma per garantir
el compliment del que preveu l'article 19.3 de la LLNL?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures es prendran per fer efectiu el que
disposen els articles 23.2 i 23.3 de la LLNL en el cas dels alumnes
que passen de primària a secundària i no poden seguir els estudis
en llengua catalana?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de centres concertats autoritzats a
impartir 3r i 4t d'ESO a l'illa de Mallorca? I a Menorca? I a
Eivissa? I a Formentera?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de centres d'educació primària de
Formentera que imparteixen el primer cicle d'ESO?, amb
especificació del nombre d'alumnes que cursen estudis i el nombre
de professorat que imparteix aquests ensenyaments.

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de centres d'educació primària
d'Eivissa que imparteixen el primer cicle d'ESO?, amb
especificació del nombre d'alumnes que cursen estudis i el nombre
de professorat que imparteix aquests ensenyaments.

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de centres d'educació primària de
Menorca que imparteixen el primer cicle d'ESO?, amb especificació
del nombre d'alumnes que cursen estudis i el nombre de professorat
que imparteix aquests ensenyaments.

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de centres d'educació primària de
Mallorca que imparteixen el primer cicle d'ESO?, amb especificació
del nombre d'alumnes que cursen estudis i el nombre de professorat
que imparteix aquests ensenyaments.

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1217/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anul•lació per
Ràdio Jove de l'entrevista concertada amb el secretari general de les
Joventuts Socialistes d'Espanya. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1218/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificacions
de les DOT a causa de les crítiques del sector més conservador dels
propietaris de terres. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1219/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oposició de
propietaris de terres conservadors a l'autopista de Llevant.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 4 de març del
1998).
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 RGE núm. 1222/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crèdit sol•licitat. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
4 de març del 1998).

 RGE núm. 1223/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió de
la setmana blanca. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1224/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada
laboral setmanal del personal docent. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1225/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a insults que
rebé el president de la Comunitat Autònoma. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1226/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a existència de
cinc directors generals a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1227/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
insulars de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1228/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
documentació sobre el Programa de qualitat. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1229/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació del decret de turisme rural. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1230/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hotels
de nova planta a sòl rústic. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1233/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions del
Govern per a la compensació a famílies de malalts desplaçats a Son
Dureta. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 4 de març
del 1998).

 RGE núm. 1234/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
de l'anomenat "medicamentazo". (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1278/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat  i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enquesta
de la Conselleria d'Educació als pares d'alumnes. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1339/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triat
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius per
formar part de la Federació espanyola de ,municipis i províncies.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1352/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compra de
l'edifici d'Ibasan. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1356/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició
d'obres d'art. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1357/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proves
d'accés a la funció pública docent. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1358/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a disposició
addicional cinquena de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de
4 de març del 1998).

 RGE núm. 1359/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
elaboració del material didàctic necessari per a l'ensenyament de i en
llengua catalana. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1362/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a exempció
de l'aprenentatge de la llengua catalana als alumnes d'ensenyament
no universitari. (Mesa de 4 de març del 1998).

Palma, a 4 de març 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 raons justifiquen l'anul•lació el passat dia 20 de
febrer de l'entrevista prèviament concertada per Ràdio Jove amb
José Manuel Caballero, secretari general de les Joventut Socialistes
d'Espanya?

Palma, a 23 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.
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Quines modificacions pensa el Govern introduir a les
DOT per tal de calmar els propietaris de terres, d'ideologia més
conservadora, que les han qualificades d'atac a la propietat privada
i a la permanència de l'agricultura?

Palma, a 23 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Pensa el Govern donar satisfacció als propietaris de
terres integrats a la conservadora associació "Amic de fora vila",
que consideren que l'autopista de Llevant és innecessària i que
originaria un gran impacte paisatgístic?

Palma, a 23 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Per quines raons el Govern va sol•licitar un crèdit dia 21
de desembre de l'any 1997 per un import de 10.400 milions de
pessetes, i el va rescindir íntegrament al cap de poc dies?

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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.

Quines raons han conduït al Govern a anunciar la
supressió de la denominada setmana blanca dels centres escolars
de les Illes Balears?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Es reafirma el conseller de Cultura, Educació i Esport a
afirmar que és convenient que els docents tenguin una jornada
laboral setmanal de 35 hores?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser, segons el portaveu del Govern, els insults
que rebé el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
a Eivissa i que han suposat l'obertura d'un expedient administratiu
al president del GEN-GOB d'Eivissa?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern justificat que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports tengui per a l'àmbit educatiu cinc directors
generals, els mateixos que tenia el Ministeri d'EDucació i Cultura,
per a tot el seu àmbit d'actuació?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les raons per assignar el nivell de director
general als responsables insulars de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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És el fulletó "La qualitat, un compromís", tota la
documentació existent relativa al Programa de qualitat?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preveu el conseller la modificació del decret que regula
el turisme rural per possibilitar la construcció d'hotels de nova
planta a sòl rústic?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'opinió del conseller de Turisme sobre la
proposta de construcció d'hotels de nova planta a sòl rústic?

Palma, a 18 de febrer del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha fet el Govern per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2652/97, relativa
a la compensació a famílies de malalts desplaçats a Son Dureta?

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Sanitat i Consum de les
conseqüències de l'aplicació de l'anomenat "medicamentazo" a les
Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina utilització pensa donar el Govern a la informació
resultant de l'enquesta enviada per la Conselleria d'Educació als
pares d'alumnes de primària i secundària per recollir la seva opinió
referent als estudis, centres i professors.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius pretén el president del Govern que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears formi part de la Federació
espanyola de municipis i províncies?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern no ha remès al Parlament la
còpia de l'expedient de compra de l'edifici d'Ibasan, de l'avinguda
Gabriel Alomar, sol•licitat el 22 d'abril del 1997?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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El conseller d'Educació i Cultura ha anunciat recentment
la voluntat del Govern de reprendre l'adquisició d'obres d'art com
a mesura de suport als creadors joves i als galeristes balears.

No es planteja el conseller la possibilitat d'establir una
línia d'ajuts sense subordinar-la a cap tipus d'actuació de
compravenda?

La selecció de les obres que s'adquireixin, amb quins
criteris es farà?

Té el Govern algun tipus de projecte de col•lecció d'art
de caràcter institucional que defineixi els criteris a partir dels
quals es farà l'elecció de les obres que es vagin adquirint?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
incorporar una prova al conjunt de les proves d'accés a la funció
pública docent que es convoquin l'any 1998 per tal que els
aspirants demostrin el seu coneixement de la llengua catalana?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Una vegada rebuda la transferència d'educació no
universitària, pensa la Conselleria fer efectiu el que preveu la
disposició addicional cinquena de la Llei de normalització
lingüística quan tengui les competències en educació?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 26 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística,
estableix que "el Govern de la Comunitat Autònoma ha de
promoure l'elaboració del material didàctic necessari per tal de fer
possible l'ensenyament de i en llengua catalana, i hi dedicarà les
partides pressupostàries corresponents", quina partida pressupostària
pensa dedicar-hi l'any 1998?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina legislació aplica actualment la Conselleria
d'Educació per concedir o denegar l'exempció de l'aprenentatge de
la llengua catalana als alumnes d'ensenyament no universitari?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1320/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Seprona, a respondre davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1321/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a serveis
forestals, a respondre davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1322/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desbrosses a camins, a respondre davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1355/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a enquesta als pares d'alumnes de les Illes Balears, a respondre
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 4 de
març del 1998).

 RGE núm. 1368/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ensenyament del català als alumnes procedents de fora de la
comunitat lingüística catalana, a respondre davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 4 de març del 1998).

Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes denúncies ha fet el Seprona per desbrosses a
camins durant els anys 1996 i 1997 a cadascuna de les Illes
Balears?

Quantes denúncies del Seprona, del director insular de
l'Administració de l'Estat o del delegat del Govern a les Balears,
per desbrossaments a camins durant els anys 1996 i 1997, han
arribat a la Conselleria d'Agricultura per si són constitutives de
faltes administratives?

Quantes de les esmentades denúncies s'han tramitat
davant els jutjats pertinents per si són delicte ecològic?

Palma, a 26 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quantes denúncies han fet els serveis forestals de la
Conselleria d'Agricultura per desbrossament a camins durant els
anys 1996 i 1997?

Palma, a 26 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 la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quants expedients sancionadors s'han obert per les
desbrosses a camins durant els anys 1996 i 1997, i gener i febrer
del 1998?

A quines finques?

Quines han estat les sancions?

Palma, a 26 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

1. A finals del mes de febrer, el conseller d'Educació,
Cultura i Esports va remetre una carta amb una enquesta als pares
d'alumnes de les Illes Balears.

Quina base de dades ha utilitzat per a aquesta tramesa?

L'empresa encarregada de l'enviament és de l'Hospitalet
de Llobregat. Quin sistema de contractació s'ha utilitzat? Quin cost
té la tramesa?

Quina empresa ha realitzat l'enquesta? Amb quin cost?

2. L'enquesta i la carta duen un número que
informàticament pot suposar conèixer les dades de la persona que
contesta.

Quines garanties es donen de preservació de l'anonimat?

3. Què se'n farà, dels resultats de l'enquesta?

Quan es refereix al "sistema públic", es refereix als centres
públics, als centres concertats o a tots dos?

Per quin motiu demana si el consell escolar reflecteix
l'opinió i postura dels pares quan aquest no és l'únic canal de
participació dels pares?

Avaluar la "conducta" dels professors, no suposa una
avaluació "moral" del professorat?

Palma, a 2 de febrer del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La disposició addicional 5ª de la Llei de normalització
lingüística diu: "En tots els centres docents on sigui necessari,
s'establiran amb caràcter opcional classes dedicades a l'ensenyament
de la llengua catalana, a fi de facilitar l'adaptació a l'ensenyament
dels alumnes procedents de fora de la comunitat lingüística catalana.

Aquestes classes d'acolliment s'impartiran fora de l'horari
escolar de la resta d'alumnes i no poden substituir l'obligació de
cursar l'assignatura en el nivell que els correspongui".

Té coneixement la Conselleria de quins són els centres on
hi ha necessitat d'establir amb caràcter opcional classes dedicades
a l'ensenyament de la llengua catalana a fi de facilitar l'adaptació a
l'ensenyament dels alumnes procedents de fora de la comunitat
lingüística catalana?

Palma, a 2 de març del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1277/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reversió al municipi d'Alcúdia dels terrenys cedits al Ministeri de
Defensa. (Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1286/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou hospital de l'Insalud a Menorca. (Mesa de 4 de març
del 1998).

 RGE núm. 1313/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a apostes de trot fora dels hipòdroms. (Mesa de 4 de març
del 1998).

Palma, a 4 de març 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

El passat mes de desembre l'Ajuntament d'Alcúdia es va
pronunciar contra els plans del Govern balear de construir al Cap
des Pinar una residència per a alts càrrecs. Els Verds ens felicitam
d'aquesta decisió, que permetrà la preservació d'un espai natural
verge. Ens felicitam, a més a més, pel fet que s'hagi escoltat la veu
de la ciutadania, que s'havia manifestat de manera forta i clara.

El poble d'Alcúdia ha mostrat el seu rebuig a la
construcció de la residència al Cap des Pinar, i ho ha fet des d'un
acusat sentiment de defensa d'allò que és seu. La finca de la
Victòria, que inclou els terrenys del Cap des Pinar cedits al
Ministeri de Defensa l'any 1947, és propietat de l'Ajuntament
d'Alcúdia, és a dir, de tota la gent d'Alcúdia.

La campanya en contra de la residència d'alts càrrecs al
Cap des Pinar, a més a més, ha posat de manifest que la ciutadania
alcudienca reivindica el dret de gaudir d'un espai privilegiat que
en aquesta moments roman tancat. La permanència del Ministeri
de Defensa constitueix un anacronisme flagrant, en uns temps de
reestructuració profunda de l'exèrcit espanyol. Quan ja ha acabat
la guerra freda i s'han imposat els mitjans tecnològics més
moderns a la indústria de defensa, ningú no pot creure seriosament
que hi hagi cap motiu de seguretat que justifiqui la presència de
l'exèrcit de terra espanyol al Cap des Pinar. Per tot això pensam
que tant el Govern balear com l'Ajuntament d'Alcúdia s'han
d'adreçar al Ministeri de Defensa per sol•licitar que l'ús dels
terrenys del Cap des Pinar sigui revertit al poble d'Alcúdia, que és
el seu legítim propietari.

No se'ns amaga el fet que la reversió d'aquest espai a
l'Ajuntament suposarà un considerable risc d'impacte ambiental. És
cert que la presència militar ha preservat el Cap des Pinar de
l'envestida de la urbanització salvatge i del turisme de masses. Per
això creim que des d'ara mateix s'han de preparar les fórmules de
protecció que facin possible, una vegada l'espai torni a ser públic,
compatibilitzar l'accés a l'àrea amb la seva conservació. El Cap des
Pinar hauria de ser declarat reserva natural. El Govern balear, el
CIM i l'Ajuntament d'Alcúdia, juntament amb les entitats ciutadanes
de defensa de la naturalesa, haurien de posar-se a la feina d'establir
una fórmula de gestió, de marcadíssim caràcter proteccionista, per
al Cap des Pinar. No s'haurien de permetre noves construccions ni
infraestructures, i tant l'accés de vehicles com el fondeig de barques
hauria d'estar adequadament restringit.

Considerant tot això, feim la següent Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
i l'Ajuntament d'Alcúdia a adreçar-se al Ministeri de Defensa per
sol•licitar la suspensió de la cessió dels terrenys del Cap des Pinar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a estudiar, juntament amb l'Ajuntament d'Alcúdia, el Consell Insular
de Mallorca i representants del moviment ecologista, un pla
d'ordenació dels recursos naturals de la zona, amb l'objectiu que
sigui declarada reserva natural una vegada el seu ús hagi revertit a
l'Ajuntament d'Alcúdia.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant l'estat de l'Hospital Verge del Toro, construït el
1954, el retard en l'inici de la reforma plantejada fa uns anys i
l'acord existent a la societat menorquina en general, els agents
socials i els partits polítics sobre la conveniència de construir un
nou centre, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern de l'Estat instant-lo a la construcció d'un nou hospital de
l'Insalud a Menorca.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.



4156 BOPIB núm.147 - 6 de març del 1998

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les curses de cavalls de trot enganxat constitueixen una
de les manifestacions més importants de la cultura esportiva de les
Illes Balears, dins la qual, sens dubte, han arribat a adquirir la
consideració popular d'esport nacional.

Els darrers anys, gràcies a l'esforç dels propietaris i
criadors de cavalls i al fort suport econòmic del Consell Insular de
Mallorca, l'esport del trot ha adquirit una dimensió extraordinària,
convertint-se en un sector amb influència a l'activitat econòmica
balear per la importància de la inversió que manté i la gent que
ocupa.

El finançament necessari per a aquesta activitat esportiva
s'obté a través de les apostes que s'efectuen a l'interior dels
hipòdroms i el suport institucional, mentre que a altres països de
la Unió Europea aquesta s'obté de forma més que sobrada
mitjançant el joc fora dels hipòdroms.

Sense necessitat d'incrementar la quantitat de diners que
els ciutadans de les Illes Balears dediquen al joc, sols aconseguint
que una petita part del que ingressa l'Estat mitjançant els seus
sistemes de loteries i apostes es derivi cap al món del trot,
l'esmentat esport disposaria dels mitjans suficients per tal de
garantir en un futur immediat la seva consolidació i expansió.

Per tot això, es presenta la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat perquè en el termini de sis mesos, prèvia consulta amb
les institucions, federacions esportives que correspongui i
associacions amb rellevància a les carreres de cavalls al trot
enganxat, estableixi la normativa necessària perquè siguin
possibles a l'àmbit de les Illes Balears les apostes fora dels
hipòdroms.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1237/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a cicle superior del Conservatori
de Música de les Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 4 de març del
1998).

 RGE núm. 1315/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a economia submergida, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 4 de març del 1998).

 RGE núm. 1338/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament dels residus de les explotacions ramaderes
intensives ("purins"), amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 4 de març del 1998).

Palma, a 4 de març 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Atesa la demanda existent a les Illes Balears per seguir el
cicle superior dels estudis de música, sense que l'actual oferta de
l'ensenyament musical a la Comunitat Autònoma possibiliti
realitzar-lo a les mateixes Illes.

Atès que la necessitat de desplaçament dels estudiants de
música de les Illes Balears fora de la Comunitat Autònoma per
continuar els seus estudis en el nivell superior representa un
important sacrifici econòmic i és un obstacle real per a l'increment
del nivell de titulats superiors.

Ateses les reclamacions de l'Associació d'Alumnes del
Conservatori, les opinions del mateix director del Conservatori de
Música així com de professors i intèrprets, en les quals es reitera la
necessitat de comptar amb aquesta oferta d'estudis de grau superior,
es formula la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
la inclusió, a partir del curs 1998-1999 i de manera gradual, dels
estudis de grau superior en el Pla d'estudis del Conservatori de
Música de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
la creació d'una línia de beques suficients per als ciutadans de les
Illes Balears que es veuen obligats a desplaçar-se fora de la
Comunitat Autònoma per seguir els estudis de música que no poden
seguir a les Illes Balears. Aquesta línia seria transitòria fins a la
creació de l'oferta en el Conservatori de Música de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
establir, quan estigui instaurat aquest grau superior al Conservatori
de Música de les Illes Balears, un sistema de beques als alumnes de
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, que es veuran obligats
al desplaçament a Palma per a la realització dels referits estudis.

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La importància del nostre sector industrial radica, tal i
com assenyala el "Pla estratègic de competitivitat de les Illes
Balears" -1994- en què els seus diferents subsectors aporten un
equilibri necessari -i, així i tot, insuficient- per a la nostra
economia. Així doncs, assenyala el mateix text, si desapareguessin
aquests subsectors el conjunt de l'economia de la nostra comunitat
passaria a dependre directament del turisme, activitat cíclica per
excel•lència. Els resultats per a les nostres illes podrien ser
alarmants: una economia entrant en recessió cada cinc o sis anys
en funció dels cicles econòmics del turisme, un creixement de
l'estacionalitat laboral, empobriment de la formació de la població
activa, desestructuració social.

A pesar d'aquest crit d'alarma, la indústria del calçat i la
pell de la comarca d'Inca, amb un pes específic important en el
conjunt del sector secundari de la nostra comunitat, ha
experimentat en els darrers anys un procés de progressiva
separació dels processos de producció i de comercialització que ha
donat com a conseqüència una pèrdua de llocs de feina sense
precedents -un 25% d'aquests en el trienni negre de 1988-1990-,
un creixement de l'atur estructural de majors de 45 anys i joves, i
un important retrocés demogràfic a la comarca, així com un
desplaçament de mà d'obra cap a la costa.

Però aquests són només alguns aspectes del procés de
reestructuració que ha caracteritzat la indústria sabatera de la
comarca d'Inca al llarg de la darrera dècada. Paral•lelament ha
crescut el fenomen del treball submergit a domicili, desenvolupat
principalment per dones casades que fan feina en condicions
extremadament precàries, d'inseguretat laboral i manca d'higiene
per a tota la família, salaris ínfims i privació de qualsevol dret
social o laboral reconegut. Davant això, les administracions
competents barregen dades que són una vertadera i absurda realitat
virtual, com ara índex d'inactivitat de la població de la comarca
superiors al 75%.

El més greu és que els diferents plans de
reindustrialització, però sobretot les ajudes provinents de
l'Objectiu 2 del Fons de Cohesió de la Unió Europea i les ajudes
del Govern, lluny de reconduir la situació han contribuït encara
més al procés de dissociació entre l'economia productiva i la
comercialització dels productes del sector de la pell i la sabata.
Com a botó de mostra, el cas Yanko.

Des del marc actual de regulació de les relacions
laborals, el mercat de la contractació ofereix vies de
normalització. És possible la flexibilitat demandada històricament
pels empresaris del sector sabater d'aquest marc, molt més amb els
actual incentius a la contractació a nivell estatal i autonòmic. La
modalitat de treball a domicili requeriria un tractament més ample
i es podria vincular la seva solució a la contractació via temps
parcial o fixos discontinus.

S'ha constatat en l'exemple alacantí la ineficàcia de les
mesures repressives en el passat, ineludibles, per altra banda. Està
clar que el treball clandestí presenta dificultats diverses per al seu
control. Sens dubte, el major inconvenient consisteix, en molts de
casos, en la connivència entre el/la treballador/a il•legal i la seva
empresa. Es fa necessari, per tant, rompre aquesta "política
d'aliances" entre treballador/a i empresari, però assegurant al primer
el manteniment del seu lloc de feina.

Conscients de les dificultats que presenten aquesta mena
d'estudis, és un primer pas fonamental, abans d'establir qualsevol
actuació transcendent, l'elaboració d'un treball de camp, semblant
al desenvolupat a principis dels 90 entre els sindicats i la Generalitat
Valenciana, que ens ajudi a conèixer amb dades concretes la
situació de partida en què es troben els diferents agents implicats.

És per això que presentam la següent Proposició no de
llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure, coordinades amb els ajuntaments i associacions
empresarials i sindicals, campanyes de conscienciació social sobre
els efectes de l'economia submergida que la desmitifiquin i situïn en
el seu vertader lloc, tant per als empresaris com per als treballadors
i treballadores. Així mateix, fer arribar a totes les llars de la
comarca, com a mesura preventiva urgent, la normativa de salut i
higiene laboral vigent per a les indústries del calçat i de la pell i
químiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
assumir la coordinació, a tots els efectes, de les diferents
administracions públiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure en el sector en qüestió, a través de la Conselleria de
Treball i Formació, una campanya de difusió de les diferents
mesures de contractació flexible existents, principalment del
"Contracte de treball a domicili".

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
facilitar la simplificació de tràmits administratius per a l'obertura
d'empreses i contractació de personal. Així mateix, a prestar
assistència tècnica i jurídica, així com altres tipus de suport, a
aquelles iniciatives que es plantegin la regularització d'activitats
anteriorment ocultes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d'una etiqueta fiscal per a la sabata.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
vincular de forma efectiva els ajuts actualment existents -
fonamentalment les subvencions de l'Objectiu 2 per al Raiguer i les
del Proindústria- a la creació de llocs de feina estables i de qualitat,
de forma que quedin totalment lligats el procés productiu i l'ajut.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
incentius propis a empreses per a la contractació de personal
anteriorment submergit.

Palma, a 25 de febrer del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.



4158 BOPIB núm.147 - 6 de març del 1998

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el document d'avanç de les Directrius d'Ordenació
Territorial s'especifica que "el principal actiu de les Illes Balears
és l'entorn natural que tenen" i entre les principals causes dels
problemes ambientals, a més a més de "l'abandó de l'agricultura",
assenyala en general "la manca d'estímul real a les accions de
restauració i protecció ambiental". És la manifestació de la major
consciència social de l'activitat humana amb l'entorn, el medi
natural.

La problemàtica mediambiental i de infrautilització de
recursos que planteja la ramaderia intensiva o els focus de
concentració de ramaderia, s'ha manifestat de manera alarmant en
alguns casos en incrementar-se aquestes activitats, provocant,
entre d'altres, contaminacions d'aqüífers i olors. Per això entenem
que s'ha de procurar una racionalitat en el maneig dels residus
ramaders i donar solucions pràctiques i econòmiques a la
producció d'aquests residus acumulats de manera descontrolada en
la majoria dels casos.

Donada la normativa europea en aquest sentit,
bàsicament en la denominada "Directiva del Nitrat -91/676/CE- i
en el Codi de bones pràctiques agrícoles".

Donat el consens en l'elaboració i revisió del Picab del
sector lleter i en concret en el subprograma 4.1, on s'assenyala que
la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria desenvoluparà
"projectes pilot referits a l'aprofitament dels sèrums de
formatgeries i a la reutilització d'aigües residuals procedents de
purins i aigües de neteja".

La present proposició no de llei té com a objectiu ajudar
a resoldre el problema dels lixiviats de la massa de fems, més
coneguts com a "purins", de les ramaderies intensives, amb
solucions assumibles pel sector.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la
necessitat de racionalitzar el maneig de residus ramaders i
plantejar solucions pràctiques i econòmiques als problemes
mediambientals derivats de la concentració de grans quantitats de
"purins" a les explotacions intensives ramaderes, i per tal
d'aconseguir el compliment de la normativa espanyola i
comunitària en matèria mediambiental, insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el projecte experimental de llacunat per a
la resolució biològica dels processos de transformació de la
matèria orgànica de les explotacions ramaderes i evitar així el
deteriorament superficial i freàtic de la zona on es realitza.

Palma, a 2 de març del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 5612/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a termini de la consultoria i
assistència tècnica de la transferència de l'educació no universitària
a la CAIB (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

En data 27 d'octubre del 1997 es va signar amb l'empresa
Arthur Andersen y Cía. S. Com. el contracte consistent en la
consultoria i assistència tècnica de la transferència de l'educació no
universitària per un import de 25.000.000 de pessetes.

Posteriorment s'ha tramitat un expedient de modificació
de l'esmentat contracte que suposa una disminució en el contingut
de l'objecte i en el preu, passant a ser aquest de 16.000.000 de
pessetes.

1.- El contingut concret d'aquest contracte s'explica
detalladament al plec de prescripcions tècniques que s'adjunta a la
present resposta.

2.- L'empresa contractada no ha entregat estudis, informes,
anàlisis ni cap altre material prèviament a l'acord entre els governs
espanyol i balear.

3.- Les empreses licitadores que es varen presentar són:
Norsistemas Consultores S.A., Arthur Andersen y Cía. S. Com. i
Coopers & Lybrand S.A.

4.- L'empresa adjudicatària va ser Arthur Andersen y Cía
S. Com. per un total de 25.000.000 de pessetes, però el preu, tal
com s'ha indicat al principi d'aquesta resposta, s'ha reduït a
16.000.000 de pessetes degut al fet que el contingut del seu objecte
ha sofert una disminució.

5.- Els treballs a realitzar per l'empresa adjudicatària són
les que s'indiquen al plec de prescripcions tècniques que s'adjunten
a la present resposta.
 

Palma, 21 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

El plec de prescripcions tècniques adjunt a la resposta
queda dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 5631/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a la convocatòria per a l'adquisició d'una
finca a les Salines d'Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 129 de 7 de
novembre del 1997).

En primer lloc cal aclarir que la convocatòria per a
l'adquisició és a les Salines de Formentera, en cap cas es fa
referència a l'illa d'Eivissa.
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Examinada la documentació presentada per la licitadora,
en relació a l'exigida per a l'oferta tècnicoeconòmica, en els plecs
de prescripcions administratives i tècniques de la licitació del
concurs per a l'adquisició d'una finca o finques rústiques
situada/es a l'àrea de ses Salines de l'illa de Formentera, s'observà:

Que l'oferta tecnicoeconòmica presentada incorre en
indefinició i, per altra banda, no aporta la documentació exigida
en els plecs en relació a la situació actual de l'afitament.

Degut a les deficiències observades s'acordà l'exclusió
de l'única licitant, declarant desert el concurs.
 

Palma, 15 de desembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 5679/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a ajudes del Govern per
actuacions a les àrees de rehabilitació integrada (BOPIB núm. 129
de 7 de novembre del 1997).

En resposta a la pregunta, informam que les àrees de
rehabilitació integrada -ARI- declarades entre els anys 1992 i
1995 foren: ARI Palma, ARI Eivissa, ARI Calvià, ARI Alcúdia,
ARI Maó, ARI Ciutadella.

Les subvencions concedides i tramitades des d'aquesta
Direcció General a l'empara dels convenis abans esmentats han
estat per un import de 464.714.413 pessetes. Els pagaments
realitzats fins ara són:

1995 Ajuntament de Palma, 36.608.911 ptes.
1996 Ajuntament d'Alcúdia, 15.154.431 ptes.
1996 Ajuntament de Calvià, 11.213.319 ptes.
1996 Ajuntament de Palma, 140.727.880 ptes.
1996 Ajuntament de Maó, 17.490.238 ptes.
1996 Ajuntament d'Eivissa, 21.009.049 ptes.
1996 Particulars d'Alcúdia, 33.105.124 ptes.
1996 Particulars de Calvià, 24.172.642 ptes.
1996 Particulars de Maó, 9.164.644 ptes.
1997 Ajuntament d'Alcúdia, 3.327.060 ptes.
1997 Ajuntament de Calvià, 9.572.690 ptes.
1997 Ajuntament de Maó, 3.312.395 ptes.
1997 Ajuntament d'Eivissa, 5.125.745 ptes.
1997 Particulars d'Alcúdia, 10.018.477 ptes.
1997 Particulars de Calvià, 19.009.432 ptes.

L'any 1997 s'han declarat Àrea de Rehabilitació
Integrada -ARI- i signat els corresponents convenis amb
l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament d'Eivissa i l'Ajuntament
d'Alcúdia; l'ARI de Calvià està pendent de tramitació ja que va ser
aprovat pel Consell de Govern de dia 21 de novembre del 1997.
 

Palma, 5 de desembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5680/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ajuts a la premsa escrita en català
(BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

Les sol•licituds rebudes han estat:

Agrupació Gai-Lesbiana de les Illes Balears- Revista Ben amics-
Palma.
Associació de Premsa Forana de Mallorca.
Ferran Gomila i Mercadal- Revista El mirall- Palma.
Institut d'Estudis Eivissencs- Revista Eivissa- Palma.
Onofre Arbona Miralles- Revista Bona pau- Montuïri.
Mateu Joan Florit- Revista L'Estel de Mallorca- s'Arenal.
Edicions Llevant SC- Revista S'Auba- Sant Lluís.
Artes Gráficas Rotger SL- Revista de Ferreries- Ferreries
Coneix la història, coneix Menorca- Revista Ventet de Fornells-
Fornells.

Les publicacions que complien els requisits eren: El
mirall, Bona pau, L'Estel de Mallorca, Ventet de Fornells, Eivissa.

La quantitat total destinada a l'execució de l'Ordre de 25
de setembre de 1997 ha estat d'1.120.904 pessetes.
 

Palma,  de  del 199.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet

Ordre de Publicació
E) 

A les Preguntes RGE núm. 5684/97 i 5685/97, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Francesc Quetglas, relatives a estimació del
cost fiscal de les rebaixes impositives anunciades pel conseller
d'Economia i Hisenda, i a fonts, dades i metodologia emprats per
calcular el cost fiscal d'aquestes rebaixes impositives,
respectivament (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

* Avaluació de la pèrdua econòmica en l'impost sobre
successions i donacions per causa de l'adopció de mesures fiscals
d'elevació de les reduccions establertes en l'article 20 de la Llei
29/1987, de 18 de desembre.

a) L'elevació de la reducció en les adquisicions realitzades
pels descendents i adoptats menors de 21 anys fins a 3.056.000
pessetes quan l'hereu compti efectivament amb 21 anys, així com
l'elevació d'aquesta mateixa reducció que s'anirà incrementant per
cada any menys que compti l'hereu fins a un màxim de 8.168.000
pessetes, obliga a prendre en consideració dos tipus de dades:

- D'una banda, el nombre d'adquisicions mortis causa
realitzades per menors de 21 anys.

- D'una altra, la influència que sobre la progressivitat de
l'impost tindrà el fet de trobar-nos amb una base liquidable inferior
en 500.000 pessetes quan es tracti d'adquisicions esmentades en el
paràgraf anterior.
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A aquest efecte, s'ha realitzat una mostra, partint de les
dades de recaptació de l'exercici 1996, això és 4.014 milions, i de
les dades del nombre d'expedients presentat que és de 5.891. La
mostra s'ha realitzat sobre 500 expedients, tenint en compte que en
cadascun d'ells pot aparèixer més d'una liquidació. S'ha distingit
entre aquells en què els adquirents eren menors de 21 anys i
aquells en què eren majors de 21 anys; resulta que en un 24,96%
les liquidacions efectuades correspondrien a menors de 21 anys.
Per tant, sobre la xifra total d'expedients, la mesura afectaria 1.470
expedients que, com s'ha esmentat abans, cadascun d'ells conté
una mitjana de dues liquidacions, de tal manera que estaríem
parlant d'unes 3.000 liquidacions que per 500.000 pessetes en
dóna un volum de base imposable que es veuria reduïda a
1.500.000.000 de pessetes.

Pel que fa a aquests mateixos expedients de la mostra,
s'ha pogut apreciar que el tipus mitjà efectiu de gravamen que
corresponia a cadascuna de les liquidacions realitzades es podia
establir en el 13,57%. Així doncs, el volum de base imposable
reduïda de 1.500.000.000 al 13,57% en dóna una pèrdua de
recaptació de 203.550.000 pessetes.

b) Pel que fa a la segona mesura relativa a l'elevació al
100% de la reducció ara establerta en el 95% per la transmissió
d'empreses i d'accions representatives del capital de determinades
entitats, hem de considerar el següent: 

La mesura de la reducció al 95% va entrar en vigor el
dia 9 de juny de 1996, per la qual cosa únicament  s'ha pogut
aplicar a les defuncions produïdes des d'aquesta data. Tenint en
compte que el termini de presentació de la liquidació de l'impost
és de sis mesos, no existeixen dades el 1996 sobre la utilització
d'aquesta reducció. Per això, les dades s'han pres partint dels
expedients que havien gaudit de la reducció, fins al 30 d'agost,
d'entre els presentats el 1997. D'aquí resulta que sols 30
expedients han sol•licitat la reducció. L'escassa incidència de tan
important mesura es deu, sense cap dubte, al desconeixement de
l'existència d'aquesta mesura ja que, dels 30 expedients, 25
s'havien presentat entre els mesos de maig i juliol; per això, és de
preveure una major incidència de l'esmentada reducció.

Per una altra banda, l'avaluació econòmica resulta molt
difícil d'apreciar ja que en ocasions el volum de massa patrimonial
que representa la titularitat d'una activitat empresarial és molt
important dintre de la suma total de l'inventari de l'herència i en
altres és una ínfima part, la qual cosa produeix importants
oscil•lacions a l'hora de determinar l'impacte que la progressivitat
de l'impost produeix sobre les esmentades liquidacions.

A mercè de les circumstàncies esmentades es considera
que no es compta amb dades suficients per determinar l'impacte
que en la recaptació de l'impost de successions i donacions podrà
tenir aquesta mesura. No obstant això, considerant que comptam
ja amb la reducció del 95% i que parlam de la pèrdua avaluable
per l'elevació al 100%, s'estima que durant l'exercici 1998 no
superarà els 50 milions de pessetes.

En conjunt, en xifres basades sobre mostreig, amb la
dificultat que implica la realització d'un càlcul sobre un tribut que
no és periòdic i el nivell de recaptació del qual pot dependre de la
importància econòmica de les adquisicions familiars que s'hagin
de realitzar, així com de les circumstàncies familiars d'aquestes
adquisicions, podem entendre que la pèrdua total de recaptació
estarà a prop dels 250 milions de pessetes.

* Cost econòmic de les mesures adoptades en l'impost
sobre la renda de les persones físiques.

1.- Deducció per subjectes passius de 65 anys o més.
Núm. de beneficiaris, 48.390. Quantia de la deduc. autonòmica,
4.000. Cost total, 194 milions de pessetes.

2.- Deducció per invalidesa. Núm. de beneficiaris, 14.734.
Quantia de la deduc. autonòmica, 10.000. Cost total, 148 milions de
pessetes.

3.- Per custòdia fills més de 3 anys i menors de 6. Núm.
de beneficiaris, 7.146. Quantia de la deduc. autonòmica, 15%,
màxim 25.000. Cost total, 179 milions de pessetes.

4.- Per estudis universitaris. Núm. de beneficiaris, 9.600.
Quantia de la deduc. autonòmica, 10.000. Cost total, 96 milions de
pessetes.

- Total núm. de beneficiaris, 79.870. Total dels costos, 617
milions de pessetes.

Notes:

a) El nombre de beneficiaris de les deduccions 1 i 2, per
a contribuents amb bases imposables d'1,5 milions en tributació
individual i 2 milions en conjunt, s'ha obtingut per un procés de
simulació realitzat pel Departament d'Informàtica Tributària de
l'Agència Tributària, partint de les declaracions presentades a les
Balears pel concepte d'IRPF de l'exercici 1995.

b) El nombre de beneficiaris per despeses de custòdia de
fills s'ha determinat de la manera següent: 

Es parteix de les dades de població classificada per grups
d'edat, derivades del cens de població del 1991, que és l'últim
oficialment emès per l'Institut d'Estadìstica, en el qual es classifica
la població per distints paràmetres, en la data de la realització dels
estudis, segons el qual el nombre d'habitants de les Balears comprès
entre els 0 i els 9 anys d'edat és de 84.182; en no existir un
desglossament en el tram a què es refereix la deducció 3, 4 i 5 anys,
s'adopta un criteri uniforme per entendre que la taxa de natalitat a
les Balears no ha sofert canvis significatius en els darrers anys,
obtenint un nombre estimat de nins entre els 3 i 5 anys de 25.254 en
el 1991.

Posteriorment aquesta dada es corregeix en el cens derivat
de la renovació del padró municipal d'habitants a 1 de maig del
1996, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, pel qual es
detecta un increment de la població a tal data respecte del 1991 d'un
7,22%. Aquest increment s'aplica als 25.254 més d'un valor de
27.077 presumptes habitants a les Balears compresos entre els 3, 4
i 5 anys.

No obstant això, no tots els pares o tutors d'aquests nins es
poden aplicar la deducció; per això es pren com a referència el de
la deducció estatal sobre custòdia de nins que abasta els compresos
entre 0 i 2 anys d'edat. Considerant que els declarants que es varen
deduir en aquesta supòsit es passarà a deduir en un futur d'1, 2 o 3
anys per aquesta nova deducció, obtenint segons dades de l'Agència
Tributària, que un 26,39% de la població compresa entre aquestes
edats -0 i 2 anys- va donar dret a la deducció. Aquesta dada que es
passa a aplicar al tram dels 3, 4 i 5 anys en les taxes de naixement
a les Balears, és el que ens dóna un nombre de beneficiaris de:

27.077 x 0,2639 = 7.146 beneficiaris.

c) Les quanties relatives al nombre d'estudiants
universitaris que generen dret a aquesta deducció procedeixen de les
dades aportades per la secció d'alumnes de la Universitat de les Illes
Balears; existeixen prop de 900 alumnes per any que procedents de
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera acudeixen a realitzar els
seus estudis a la UIB i, a més, uns 600 es desplacen anualment a la
península per seguir estudis que no es poden realitzar a la UIB.
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Tenint en compte que els estudis que se segueixen són
majoritàriament de cicle llarg i que quasi la totalitat d'estudiants
finalitzen les seves carreres repetint un curs, prenem com a
referència una durada mitjana de 6 anys, el que ens suggereix una
població amb dret a aquesta deducció propera als 9.600 estudiants.
 

Palma, 20 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 5687/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a obres a la carretera de
Capdepera a Son Servera (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del
1997).

El nombre d'expropiats amb motiu de les obres de la
carretera de Capdepera a Son Servera fou de 141 propietaris. Amb
121 propietaris es va arribar a mutu acord. Altres 4 varen acudir
al Jurat d'Expropiació.

El pagament dels expedients principals de Son Servera
i Capdepera es va produir el mes de maig del 1996. 

Resten encara 16 propietaris dels quals 4 no han
comparegut a cap de les citacions i un altre és desconegut.

La resta es troba en tramitació de mutu acord per
diverses causes no imputables a l'Administració.

Respecte a la data de previsió de pagament per part del
Govern, no es pot fer, donat que cada propietari pot optar per
recórrer al Jurat d'Expropiació i a instàncies posteriors, per la qual
cosa un expedient d'expropiació es pot retardar molts d'anys.
 

Palma, 7 de gener del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 5688/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a devolucions pel pagament de
contribucions especials per a les obres i instal•lacions de la
depuradora de Capdepera-Cala Rajada (BOPIB núm. 129 de 7 de
novembre del 1997).

S'han presentat 1.510 sol•licituds de compensació pel
pagament de contribucions especials de l'EDAR de Capdepera-
Cala Rajada, a les quals correspon una quantia global de
98.657.971 pessetes en concepte de compensació.

Fins a aquests moments s'han resolt 1.412 expedients i
s'han emès les corresponents ordres de pagament, la qual cosa
suposa una quantitat d'uns 89.500.000 pessetes.

El criteri que s'ha seguit per a la resolució dels
expedients ha estat el de justificació del dret a percebre la
compensació; tots els expedients s'han resolt a mesura que es
presentaven els documents justificatius.

S'ha de tenir en compte que els rebuts de les contribucions
especials es varen emetre partint d'un cens municipal sense
actualitzar i que una gran part dels contribuents varen abonar rebuts
a nom d'altres persones, la qual cosa ha ocasionat molts de
problemes, tant als propis contribuents com a aquesta administració,
en el moment de justificar el dret a la compensació.
 

Palma, 5 de desembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 5689/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a terra extreta per a la construcció de
carreteres i d'altres obres públiques (BOPIB núm. 128 de 31
d'octubre del 1997).

En les obres de condicionament de carreteres existents o
de noves carreteres s'extreu un determinat volum de terra vegetal
que no resulta apta com a base de la plataforma de la carretera.

La terra vegetal extreta té una utilitat per a la pròpia obra
en illetes, rotondes, mitjanes, etcètera, per a les plantacions que es
puguin realitzar.

A més i en els terraplens s'exigeix cobrir-los amb una capa
de terra vegetal.

El volum de terra que sobra tradicionalment es facilita als
propietaris de les parcel•les o finques expropiades limítrofs.

Altres vegades es diposita al llarg de la carretera i el
Departament de Carreteres l'utilitza en les obres de jardineria.

Palma, 27 de gener de 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 5693/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a contractes de serveis signats per
Foment Industrial S.A. els anys 1996 i 1997 (BOPIB núm. 129 de 7
de novembre del 1997).

Foment Industrial, S.A. va firmar, l'any 1996, un contracte
de servei amb el Sr. Pere Rotger. L'objecte del contracte era el
foment de naus modulars i va finalitzar el 31.12.96. La forma de
pagament va ser en terminis mensuals de 400.000 pessetes, IVA
inclòs, amb un total d'1.741.380 pessetes, IVA inclòs.

Durant l'any 1997 es va firmar una continuació del
contracte anterior amb finalització el juliol del 1997, pagaments
mensuals de 400.000 pessetes, IVA inclòs, per un total d'1.741.380
pessetes, IVA inclòs.
 

Palma, 28 de novembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 5718/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ajuts econòmics al II Pla
de l'habitatge (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

Les ajudes concedides pel Govern de les Illes Balears
amb càrrec als pressuposts autonòmics durant 1996 i 1997 han
estat:

- 5% per adquisició d'habitatge de protecció oficial:
624.295.777.

- 5% per rehabilitació d'habitatges: 68.126.835.
 

Palma, 12 de desembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 5719/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a registre de promocions
destinades a VPT (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

Ni a l'Ibavi ni a la Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge no existeix cap registre de promocions destinades a
VPT.

En relació als expedients de VPT tramitats durant els
anys 1996 i 1997, l'any 1996 es reberen 481 sol•licitud de les
quals 402 foren visitades; d'aquestes, 179 foren subvencionades
per un import de 55.865.819 pessetes i a un interès del 6,5% i la
resta van obtenir el préstec a un 7,5%. L'any 1997 es reberen 119
sol•licituds de les quals 105 foren visitades; d'aquestes, 65 foren
subvencionades per un import de 21.660.766 pessetes, i a un
interès del 6,5% i la resta van obtenir el préstec a un 7,5%
d'interès.
 

Palma, 26 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 5720/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a inventari d'establiments per
al turisme alemany (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

No ens consta l'inventari esmentat a la pregunta ni que
aquest hagi estat anunciat pel Govern de les Illes Balears.
 

Palma, 24 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 5721/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a establiments turístics que
han optat pel mercat turístic alemany (BOPIB núm. 129 de 7 de
novembre del 1997).

No ens consta l'inventari esmentat a la pregunta ni que
aquest hagi estat anunciat pel Govern de les Illes Balears.
 

Palma, 24 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 5723/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a l'Escola d'Hostaleria de
Menorca (BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

La Conselleria de Turisme del Govern balear té previst
iniciar els cursos d'extensió de l'Escola d'Hoteleria dins el mes de
febrer del 1998.

En aquest moment s'està realitzant una selecció de
professorat perquè participin en el curs de formador de formadors
per a la seva incorporació a les tasques docents a realitzar dins les
activitats de l'extensió de l'Escola d'Hoteleria.

Els cursos han estat seleccionats en col•laboració i de
comú acord amb el Consell Insular de Menorca, Ashome i  Pime-
Menorca. Els cursos prevists per al primer trimestre del 1998 són els
següents:

- Formador de formadors.
- Servei de menjador dirigit a cambrers.
- Muntatge taules temàtica i bufets.
- Decoració de plats dirigits a personal de cuina.

En aquests moments s'estan elaborant els pressuposts
definitius per poder posar en marxa els cursos de l'any 1998.
 

Palma, 1 de desembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 5724/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Museu de Menorca (BOPIB
núm. 129 de 7 de novembre del 1997).

El pressupost del Museu de Menorca per al 1997 és el
següent:

- Capítol 1: 14.448.764 pessetes
- Capítol 2: 25.859.004 pessetes
- Capítol 6: 9.900.000 pessetes

Les actuacions principals que s'han realitzat són:
- Inversions en infraestructura.
- Inversions de caràcter immaterial.
- Inversions en catalogació i ordenació dels fons

museístics.
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- Inversions en mobiliari i estris.
- Adquisició de béns museístics.
- Publicacions.
- Exposicions.
- Estudis i treballs tècnics.
- Manteniment i conservació de l'edifici.
- Restauració de béns museístics.
- Inversions en processos d'informàtica.

 
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 5726/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ajuts per al compliment de
la Llei de modernització de l'oferta complementària (BOPIB núm.
129 de 7 de novembre del 1997).

Els sol•licitants són: 
1- Cafeteria Llaut Macaret. 
2- Monkoa Ciutadella, S.L. 
3- Antoni Vicens Pizà. 
4- Bar Michel.

Els municipis on estan localitzats cadascun dels
establiments són: Mercadal, Ciutadella, Bunyola-Alaró i Palma.

Els expedients que han presentat acta d'inspecció són:
Cafeteria Llaut Macaret.

La quantia de cadascuna de les subvencions sol•licitades
no està aprovada.

El cost total de la reforma i adequació de l'establiment
a la Llei puja a:

1- 6.000.000 de pessetes.
2- 900.000 pessetes.
3- 42.000.000 de pessetes.
4- 525.000 pessetes.

 
Palma, 1 de desembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 5757/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a "Programa de Qualitat"
(BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

El cost total és de 18.000.000 de pessetes mitjançant
conveni de col•laboració entre la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria i l'Institut Balear de Disseny, per tal de
realitzar un programa d'impuls a la qualitat a la indústria de les
Balears, signat amb data 21 de juliol del 1997.

Els conceptes són una primera fase de sensibilització,
una segona fase de promoció, la tercera de formació i la quarta de
coordinació, assessorament i avaluació en la implantació de
sistemes de gestió de qualitat.
 

Palma, 28 de novembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 5766/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a obres de la residència de Trepucó
(BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

El conveni de cooperació entre la Conselleria de
Presidència de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per
a les obres de reforma i ampliació del centre de disminuïts de
Trepucó se signarà el mes de desembre del 1997 per un import de
59.995.200 pessetes, finançades en 10 anys.

Així mateix, l'estipulació tercera de l'esmentat conveni
dirà: "El Govern balear, a través de la Conselleria de Presidència de
Balears, subvencionarà el Consell Insular de Menorca, per a les
obres de reforma i ampliació del centre de disminuïts objecte
d'aquest conveni, amb la quantitat màxima de 59.995.200 pessetes
amb càrrec a la partida corresponent dels seus pressuposts generals.
L'esmentada quantitat es farà efectiva mitjançant un lliurament
anual de 5.999.520 pessetes durant cadascun dels deu anys de
vigència d'aquest conveni".

Per tant, l'aportació econòmica a realitzar l'any 1997 al
centre de disminuïts de Trepucó serà de 5.999.520 pessetes, i
l'aportació econòmica prevista per a l'any 1998 serà per idèntica
quantitat.
 

Palma, 27 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 5767/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a obres de Bintaufa (BOPIB núm.
130 de 14 de novembre del 1997).

Al llarg de l'any 1997 no s'ha signat cap compromís
concret d'aportació econòmica ja que no es va aportar tota la
documentació necessària per a la tramitació de l'expedient de
subvenció en el termini corresponent; per tant, no s'ha realitzat ni es
realitzarà cap tipus d'aportació econòmica l'exercici del 1997 al
centre ocupacional de Bintaufa.

Durant l'any 1998 està prevista la signatura d'un conveni
de cooperació entre ambdues institucions pel que fa a les obres de
reforma, ampliació i equipament corresponent al centre ocupacional
de Bintaufa per un import inicialment estimat en 38.161.491
pessetes. L'esmentada quantitat està previst que es faci efectiva
mitjançant un lliurament anual de 3.816.149 pessetes durant
cadascun dels deu anys de vigència de l'esmentat conveni, excepte
una anualitat corresponent al 2007 que seria de 3.816.150 pessetes.
 

Palma, 27 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 5768/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a obres del centre sanitari de
Sant Lluís (BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

L'aportació econòmica amb càrrec a l'exercici de Sant
Lluís -Ajuntament de Sant Lluís- és de 3.964.340 pessetes, i
l'aportació prevista per al 1998 serà la mateixa quantitat.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 5769/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a obres del centre sanitari de
Ferreries (BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

L'aportació econòmica amb càrrec a l'exercici 1997 per
obres al centre sanitari de Ferreries -Ajuntament de Ferreries- és
de 3.792.730 pessetes, i l'aportació prevista per al 1998 serà la
mateixa quantitat.
 

Palma, 11 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 5770/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a obres del centre sanitari de
Fornells (BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

L'aportació econòmica amb càrrec a l'exercici 1997 per
obres al centre sanitari de Fornells -Ajuntament d'Es Mercadal- és
d'1.348.767 pessetes, i l'aportació prevista per al 1998 serà la
mateixa quantitat.
 

Palma, 11 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X) 

A les Preguntes RGE núm. 5771/97 a 5792/97,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Mª Àngels Leciñena, relatives
al món de la dona (BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

L'acció 2 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones 1996-1999, aprovat pel Ple del Parlament en sessió
ordinària 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.

Així mateix, s'aprovà a la mateixa sessió que de l'esmentat
informe anual es donarà compte en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament.

Per tant, i en conseqüència, serà en aquesta comissió quan
seran detallades les actuacions que s'han duit a terme pel Govern
balear en execució del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
durant els anys 1996 i 1997.
 

Palma, 1 de desembre del 1997.
La Consellera de Presidència i Presidenta de la CID:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 1216/98, del Govern de la Comunitat Autònoma,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de març del 1998, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal de
presentar l'informe anual i donar compliment al II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones 1996-1999.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a síntesi i recomanacions de l'informe de la

Comissió no permanent de sinistralitat de carreteres i vies urbanes de
le Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de febrer del 1998, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1205/98, presentat pel president de la comissió no permanent de
referència, mitjançant el qual es tramet l'informe aprovat per
unanimitat. Així mateix acordà la publicació de la síntesi i de les
recomanacions del dit informe.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Síntesi de la situació de la seguretat vial i dels problemes
derivats de l'ús de vehicles a motor a Balears.

La ponència, tenint en compte les compareixences, la
documentació consultada i els estudis realitzats, manifesta el
següent:

a) La sinistralitat a les Illes Balears registra en els darrers anys una
tendència creixent en els seus principals vectors.

b) La sinistralitat vial és la primera causa de mort no natural de la
nostra comunitat autònoma i és un dels primers problemes de salut
pública. El 1995 moriren 124 persones, el 1996 en moriren 148 i
el 1997 foren 124 els morts.

c) La ingestió d'alcohol és una circumstància que apareix amb una
alta proporció en els accidents de major gravetat.

d) L'excés de velocitat, incomplint els màxims permesos, és un fet
generalitzat i una de les causes més freqüents de sinistralitat.

e) És necessari conscienciar la societat balear de la gravetat del
problema de la sinistralitat vial.

f) La ràpida i gran motorització de les Illes Balears, que ha
convertit el cotxe en un element important de la vida quotidiana,
no ha anat unida a la percepció del risc que una utilització
inadequada comporta.

g) La xarxa de transport públic de la nostra comunitat (tren i bus)
és insuficient per cobrir les necessitats de mobilitat dels ciutadans.

h) El nombre de vehicles que circulen per les nostres carreteres tot
l'any i, especialment, durant l'estiu, és insostenible.

i) Els ciclistes que a les Illes Balears suposen en temporada baixa
un volum superior als 40.000, entre cicloturistes i esportistes,
pateixen una greu inseguretat ja que no existeixen vies
específiques i suficients, ni una normativa adequada per a la
pràctica del ciclisme en carretera.

j) La forta intensitat del trànsit a la temporada alta suposa un
desavantatge per part dels conductors que desconeixen les
carreteres de les Illes Balears.

k) Substitució de les incompatibilitats entre automòbil i bicicleta
per una convivència més harmònica i de respecte recíproc.

l) Assenyalar, com ha fet la Comissió de Transport i Turisme del
Parlament Europeu sobre les prioritats que s'han de donar a tota
acció de seguretat vial, que s'ha de protegir els més vulnerables:
vianants, ciclistes i ciclomotors, exposats a riscs més elevats en la
circulació per carretera.

ll) La societat consent les infraccions de trànsit i genera un
ambient tolerant.

m) La informació sobre les condicions de seguretat que els
fabricants de vehicles proporcionen als usuaris, tot i haver
millorat, continua sent insuficient.

n) L'educació vial a l'escola és insuficient i s'ha de millorar i
generalitzar.

o) El manteniment de la xarxa de carreteres és molt necessari i no
es pot reduir en benefici de noves inversions.

p) La presència de la policia a les carreteres és escassa, la qual cosa
ens du a una insuficient acció preventiva sobre els conductors.

q) Els punts negres definits segons criteris de la Direcció General
de Trànsit es mantenen al llarg dels anys.

Recomanacions de la comissió.

La Comissió, per tot l'exposat, formula les recomanacions
generals següents:

A) Investigació.

L'escassa investigació sobre la matèria en el camp de la
seguretat vial i altres problemes derivats dels vehicles a motors ens
du a aconsellar:

a.1) Crear a nivell de l'Estat espanyol un òrgan d'investigació que
estudiï les causes de sinistralitat, les estratègies per disminuir-la, els
dissenys viaris que milloren la seguretat i els materials.

a.2) Augmentar la investigació sobre el consum d'alcohol,
medicaments i drogues i els seus efectes sobre la conducció.

a.3) Realitzar de forma periòdica enquestes sobre la seguretat vial
tant a nivell autonòmic com a nivell nacional.

a.4) Reforçar l'actuació de les distintes inspeccions en el transport
discrecional per evitar:

- Les jornades de treball abusives.
- L'alteració de tacògrafs.
- El falsejament de dades mitjançant el canvi de vehicle,
etc.

a.5) Proposar que les Illes Balears siguin regió pilot de la Unió
Europea per a l'experimentació d'un nou tipus de tacògraf (digital o
de tarja intelAligent), en base al pes del transport discrecional
d'autocars a la nostra comunitat.

a.6) Estudiar la conveniència que els vehicles duguin els llums
encesos tot el dia.

a.7) Promoure un projecte plurianual d'investigació que inclogui, en
els casos d'accidents mortals, l'obtenció de dades fiables.

a.8) Promoure en ofertes de transport públic subvencionat en
circumstàncies en les quals el consum de begudes alcohòliques és
habitual, com poden ser:

- Transport gratuït a festes patronals a i des de poblacions
situades a una determinada distància.

- Disco-bus -autobús nocturn- per rutes de concentració de
bars i discoteques, especialment en cap de setmana i
temporada alta.

a.9) Elaborar un pla de transports que prioritzi i impulsi el transport
públic.
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B) Informació:

b.1) Millorar la publicitat no institucional i eliminar dels mitjans
de comunicació els estímuls dels comportaments contraris a la
seguretat vial.

b.2) Control pel Ministeri d'Indústria i Energia sobre les mesures
de seguretat passiva que ofereixen els distints vehicles i divulgar
aquesta informació.

b.3) Les institucions públiques haurien de realitzar campanyes
periòdiques destinades a la divulgació del risc que comporta l'ús
del vehicle.

C) Coordinació territorial.

c.1) Crear per part del Govern de les Illes Balears una junta de
seguretat vial a la qual participin, entre d'altres, les conselleries
afectades, els consells insulars, els ajuntaments de més de 20.000
habitants i la Direcció General de Trànsit de l'Estat.

c.2) Coordinar les administracions afectades (Trànsit de l'Estat,
Direcció General de Carreteres del Govern de les Illes Balears i
consells insulars) per tal d'establir una definició comuna de "punt
negre".

D) Ordenació Legal.

Es proposa:

d.1) Estudiar l'increment de les sancions per vulneració de la
velocitat màxima autoritzada, incloent-hi la consideració de
delicte per conductes reiterades i manifestament perilloses.

d.2) Generalitzar l'obligatorietat que la llicència de ciclomotors
s'obtengui, en tots els casos, després de superar unes determinades
proves d'aptitud.

d.3) SolAlicitar al Ministeri d'Indústria i Energia que no homologui
ciclomotors amb capacitat per a dues persones.

d.4) Exigir requisits especials per a la conducció de motos
d'elevada cilindrada.

d.5) Exigir que la llicència per conduir quatricicles s'obtengui
després de superar unes determinades proves d'aptitud.

d.6) Establir el cobrament a l'acte de la multa de circulació com a
conseqüència d'infraccions que cometin els ciutadans d'altres
estats, com és habitual a altres indrets de la Unió Europea.

d.7) Promoure un tractat o acord internacional en relació amb la
suspensió del carnet de conduir com a sanció a determinades
conductes.

d.8) Rebaixar el grau màxim d'alcoholèmia en sang permès de 0'8
grams/litre a 0'4 grams/litre com tenen altres estats de la Unió
Europea.

d.9) Fer efectiva l'obligatorietat del control de la ITV, mitjançant
la sanció directa, com a conseqüència de la informatització de les
dades.

d.10) Regular la circulació de ciclistes per les carreteres introduint
els elements següents:

- Permetre la fila de dos.
- Establir l'obligatorietat del casc.
- Obligar a un cotxe de coa degudament senyalitzat a totes
les sortides en grup dels ciclistes.

d.11) Adoptar les mesures legislatives o reglamentàries precises per
tal que els inspectors de transports del Govern puguin aturar un
vehicle sense necessitat de la presència de la Guàrdia Civil de
Trànsit.

d.12) Regular que totes les companyies d'assegurances exigeixin
estar al corrent de la ITV per subscriure un contracte d'assegurança
d'automòbil.

d.13) Fer coherents els tipus de sancions a les infraccions del
transport professional, de forma que no resulti més barat "perdre"
el disc del tacògraf, que les conseqüències d'una sanció per excés de
velocitat o d'hores de conduccció.

E) Educació vial.

e.1) Exigir als centres d'ensenyament que s'imparteixi educació vial
prevista als plans d'estudis.

e.2) Incloure l'educació vial entre les activitats sòcioculturals dels
centres de tercera edat.

F) Infraestructures i senyalització.

f.1) Donar prioritat a l'eliminació dels trams de concentració
d'accidents (punts negres) mitjançant la supressió de passos a nivell,
de corbes especialment perilloses i la reforma dels carrils de
circulació lenta, per tal que la incorporació dels vehicles a l'altre
carril es produeixi amb les millors condicions de seguretat.

f.2) S'haurien d'augmentar els recursos destinats al manteniment i
conservació de la xarxa de carreteres, als efectes de millorar la
seguretat.

f.3) S'ha de continuar amb la millora de les interseccions viàries
mitjançant la construcció de rodones o d'altres mesures adequades
a la via on s'implantin.

f.4) Pavimentar amb aglomerats antilliscants, donant prioritat a les
rutes de major accidentalitat per tal causa.

f.5) Dotar d'enllumenat les vies de gran densitat de vehicles,
especialment la via de cintura de Palma i l'autopista Palma-aeroport.

f.6) Resoldre els carrils d'entrecreuament entre moviments d'entrada
i de sortida excessivament curts a la via de cintura de Palma.

f.7) Reduir a 90 Km/h la velocitat màxima a la via de cintura de
Palma.

f.8) Senyalitzar de forma especial les zones on circulin habitualment
ciclistes.

f.9) Revisar el disseny dels carrils-bici, annexes a carreteres de gran
circulació, per tal d'eliminar les condicions de risc.

f.10) Crear una xarxa de rutes cicloturístiques degudament
senyalitzades amb restricció per circular els vehicles a motor.
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f.11) Millor programació del temps d'execució de les obres de
millora i ampliació i adequada senyalització d'aquestes.

f.12) Per a la reducció del trànsit d'automòbils, tant de la població
permanent com turística, i per tal de disminuir el risc viari, és
precís millorar substancialment el transport públic mitjançant:

- L'extensió del servei ferroviari.

- La creació de les infraestructures inherents al transport
regular per carretera: aturades d'autobusos i estacions.

- L'edició de mapes integrals del transport públic de
cada illa i de fulletons que incloguin els horaris.

- La creació del bitllet combinat per a trajectes complets
i del passi a tots els transports públics per un termini
fixat (1 dia/3 dies/5 dies/1 setmana).

G) Vehicles.

g.1) Estudiar la conveniència d'exigir en els autobusos, de forma
obligatòria, l'ús del cinturó de seguretat a les places de viatgers.

g.2) Estudiar la implantació d'un nou tacògraf que no sigui
manipulable.

g.3) Incorporar als nous vehicles els llums alts de frenada.

g.4) Que a la ITV s'extremin al màxim la vigilància sobre els
vehicles contaminants, als efectes d'evitar pernicioses
conseqüències sobre el medi ambient.

H) Supervisió Policial.

h.1) SolAlicitar de la Direcció General de Trànsit que incrementi
el nombre d'agents destinats a les Illes Balears, tenint en compte
que som la comunitat d'Espanya amb major índex de
vehicles/habitant.

h.2) Incrementar els controls d'alcoholèmia.

h.3) Extremar el control del compliment dels límits màxims de
velocitat.

h.4) Sancionar amb absolut rigor, aquells vehicles, que no hagin
efectuat la corresponent revisió de la ITV.

h.5) Incrementar les sancions per combatre possibles conductes
vials perilloses.

h.6) Replantejar els sistemes de sanció i la seva notificació als no
residents, per tal de garantir la seva efectivitat.

h.7) Incrementar la dotació dels cotxes-radar per controlar més
intensament els excessos de velocitat.

I) Àrees urbanes.

Per tal d'assossegar el trànsit i fer compatible l'ús de
l'automòbil i la vida urbana, es proposa:

- Convertir en "àrees 30", amb limitació a 30 Km/h la
velocitat màxima, la major part de les àrees urbanes,
amb excepció dels grans eixos de circulació.

- Definir recintes urbans com a àrees de coexistència entre
vehicles i vianants, amb velocitat màxima de 15 Km/h.

Palma, 19 de febrer del 1998.
El president de la Comissió:
Manuel Jaén i Palacios.
El secretari:
Joan Robert Masdeu i Mayans.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a òrgan de tramitació de les propostes de resolució

que puguin derivar-se del Pla estratègic de prevenció i control de la
sida (RGE núm. 4720/97). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de març del 1998, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acorda de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del pla de referència, davant la Comissió d'Assumptes Socials.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

3557/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de març del 1998, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1346/98,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el
qual es comunica la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a projecte de llei estatal de sòl, publicada al BOPIB núm.
105, de 30 de maig del 1997.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ampliació del termini d'esmenes a la Proposició

de llei RGE núm. 3745/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de març del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1431/98,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà d'ampliar en quinze
dies el termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei de
referència, relativa a centres recreatius turístics, publicada en el
BOPIB núm. 107, de 29 de juny del 1997.

Aquest termini finalitzarà dia 24 de març d'enguany, a les
13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions a diverses comissions i a la

Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de març del 1998, restà assabentada dels escrits RGE núms.
1307/98, 1308/98, 1309/98 i 1310/98, presentats pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant els quals es
comuniquen les substitucions següents:

* A la Comissió de Drets Humans, l'Hble Sr. Joan Bosco Gomila i
Barber substituirà el Sr. Ramon Orfila i Pons.

* A la Comissió no permanent d'estudi encarregada de redactar un
informe-estudi sobre l'abast competencial de les comunitats
autònomes, l'Hble Sr. Joan Bosco Gomila i Barber substituirà el Sr.
Ramon Orfila i Pons.

* A la Comissió de Reglament, l'Hble Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias substituirà el Sr. Ramon Orfila i Pons.

* A la Diputació Permanent, l'Hble Sr. Joan Bosco Gomila i Barber
substituirà el Sr. Ramon Orfila i Pons. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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