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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

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

24 de febrer del 1998, debaté la Interpel•lació RGE núm. 6268/97,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política del Govern
en matèria d'ocupació.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller de Treball i Formació.

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

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Carme
Castro i Guillem Camps.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de març de 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 24 de febrer del 1998, rebutjà la Moció RGE núm.
7167/97, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a  l'avanç de les
Directrius d'Ordenació Territorial. (BOPIB núm. 133 de 5 de
desembre del 1997).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1, 2, 4, 5 i 6: To ta l
v o t s
emeso
s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punt 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre  la política de la conselleria pel que fa a la medecina esportiva
i a les seves darreres actuacions (RGE núm. 7275/97 ).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer del 1998, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports qui informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment, davant
la Comissió d'Economia, sobre la problemàtica existent a l'empresa
Transmediterránea (RGE núm. 7356/97 ).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de febrer del 1998, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment qui informà sobre
el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de Treball i
Formació i d'Educació, Cultura i Esports, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el comportament en
relació al personal a les seves ordres del Sr. Javier Cubero durant la
seva etapa com a director general de Formació i sobre les raons que
justifiquen el seu nomenament com a director general de Personal
(RGE núm. 711/98 ).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 1998,
tengué lloc la compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d'Educació, Cultura i Esports que informaren sobre el
tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a debat de l'Informe de la ponència de

sinistralitat de carreteres i vies urbanes a les Illes Balears.

A la Comissió no permanent de sinistralitat de carreteres
i vies urbanes de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de febrer del
1998, es debaté i s'aprovà per unanimitat l'informe de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1661/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 641/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
criteris per a l'aprovació del Pla director sectorial de carreteres i
transport de les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió per la Junta
de Portaveus. Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1667/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 212/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a raons per les
quals la Conselleria de Sanitat del Govern balear ha iniciat una
campanya de vacunació a l'inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica dels grups A i C entre la població
infantil i juvenil de les Illes. (Mesa de 18 de març del 1998).

Palma, a 18 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 preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, presenta la següent Moció, subsegüent a la Interpel•lació
RGE. núm. 641/98 de criteris per a l'aprovació del Pla director
sectorial  de carreteres i transport de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

Aprovar inicialment, en el termini de tres mesos, un Pla
integral d'infraestructures de transport de les Illes Balears que
contempli:

1.- El compliment del 5è Programa comunitari de política
i acció en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible de
la U.E. que estableix: "És una prioritat bàsica el foment de
l'equilibri entre els diferents tipus de transport, la promoció del
transport públic i l'establiment de mesures més estrictes de respecte
cap el medi ambient".

2.- La millora de l'actual xarxa de carreteres, evitant la
construcció de nous traçats d'autopistes.

3.- El finançament de la millora de la xarxa de carreteres
dels consells insulars.

4.- La reobertura de les línies ferroviàries existents: Inca-
Sa Pobla, Inca-Artà.

5.- La connexió de la xarxa ferroviària amb els principals
nuclis d'activitat econòmica: Port d'Alcúdia, Cala Millor, Aeroport
i Platja de Palma.

6.- La connexió ferroviària Palma-Universitat.

7.- El potencialment del transport públic urbà i interurbà.

Palma, a 11 de març del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt, presenta
la següent Moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE. núm. 212/98
relativa a raons per les quals la Conselleria de Sanitat del Govern
balear ha iniciat una campanya de vacunació a l'inici del curs
1997/1998 contra la meningitis meningocòccica dels grups A i C
entre la població infantil i juvenil de les Illes.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la política
sanitària del Govern balear, clarament contradictòria i de
desinformació, duita a terme en relació a la prevenció i vacunació
contra la meningitis A i C.
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2. El Govern farà pública la informació referida al
nombre de casos de meningitis meningocòccica, morbilitat i
mortalitat, produïts a les Illes durant el període comprés entre els
mesos de novembre del 1996 i agost del 1997 i, d'altra banda, el
període comprés entre setembre del 1997 i febrer del 1998.

3. El Govern balear iniciarà una investigació interna a la
Conselleria de Sanitat per aclarir responsabilitats pel que fa a les
contradiccions quant a política de prevenció i vacunació contra la
meningitis A i C.

Palma, 13 de març del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1605/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
publicitat del conveni de carreteres que es projecta a les sales de
cinema. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1606/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
campanya de propaganda del Conveni de carreteres. (Mesa de 18
de març del 1998).

 RGE núm. 1609/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'investigació i experimentació agràries realitzades el 1997. (Mesa
de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1610/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
dels plans d'accions prioritàries contra incendis forestals. (Mesa de
18 de març del 1998).

 RGE núm. 1611/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a II Congrés de
l'Esport. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1620/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de transport marítim
regular. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1631/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a modificació del sistema nacional de beques per corregir
la desigualtat en l'accés a la Universitat dels estudiants de les Illes
Balears. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1639/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a via de
circumval•lació nord d'Inca. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1640/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
de Foment Industrial per difondre i millorar la nostra cultura
industrial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1641/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
empreses que sol•licitaren ajuts per a la informació permanent de
l'empresa a Foment Industrial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1642/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
activitats de Foment Industrial per tal de donar informació permanent
a l'empresari. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1643/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
localització de mercats emergents. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1644/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
informació permanent de l'empresari en el marc de la competitivitat
i la qualitat de l'empresa. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1645/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a activitat
dutes a terme per Foment Industrial per a la comunicació
interempresarial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1646/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts a
empreses per part de Foment Industrial. (Mesa de 18 de març del
1998).

 RGE núm. 1647/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions de Foment Industrial per a la difusió i millora de la nostra
cultura industrial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1648/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
empreses o associacions empresarials que han sol•licitat ajuts a
Foment Industrial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1649/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions realitzades per Foment Industrial per millorar i potenciar
la comercialització dels productes fabricats a les Illes. (Mesa de 18
de març del 1998).

 RGE núm. 1650/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
empreses que sol•licitaren ajuts a Foment Industrial per ubicar la
seva empresa a sòl industrial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1651/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions de Foment Industrial per facilitar la ubicació d'empreses
a sòl industrial. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1676/98, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Balanzat,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a informes consultius sobre
idoneïtat de solar a comprar per ajuntaments. (Mesa de 18 de març
del 1998).

 RGE núm. 1677/98, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Balanzat,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a informes consultius sobre
idoneïtat de solars per construir un institut a Sant Agustí (Eivissa).
(Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1678/98, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Balanzat,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a campanya publicitària entre
el Govern central i l'autonòmic. (Mesa de 18 de març del 1998).

Palma, a 18 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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Què costa la publicitat relativa al Conveni de carreteres
que es projecta a les sales de cine de les Illes de Balears?

Palma, a 10 de març 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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el cost total desagregat per tipus de mitjans de
comunicació o de suport publicitari de la campanya de propaganda
del Conveni de carreteres?

Palma, a 10 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els projectes d'investigació i
experimentació agràries realitzades el 1997, amb col•laboració de
l'Administració de l'Estat, especificant productes, llocs
d'experimentació, resultats i cost de cadascun dels projectes?

Palma, a 10 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les actuacions realitzades i el cost de
cadascuna, dels Plans d'accions prioritàries contra incendis forestals
realitzats a les Illes Balears el 1996, el 1997 i previsions del 1998?

Palma, a 10 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quina illa es realitzarà el II Congrés de l'Esport a
Balears el 1998?

Palma, a 10 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines empreses tenen autorització per donar servei de
transport marítim regular de viatges entre Eivissa i Formentera?

Quina vigència tenen cadascun d'ells?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que el 1997 el Govern balear anuncià l'inici de
negociacions amb el Ministeri d'Educació i Cultura per modificar el
sistema nacional de beques i incorporar-hi elements de correcció
dels greuges de la insularitat en la igualtat d'accés a la universitat.

En quina situació es troba el procés de negociació entre la
Comunitat Autònoma i el Ministeri d'Educació i Ciència per la
consecució dels objectius anunciats?

Palma, a 11 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern adjudicar les obres de la via
de circumval•lació nord d'Inca?

Palma, a 11 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes empreses o associacions van sol•licitar ajuts a
Foment Industrial durant 1997 per difondre i millorar la nostra
cultura industrial?

A quines empreses es van concedir els ajuts?,
especificant l'illa on està ubicada l'empresa.

Quin ajut es va donar a cada empresa?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses van sol•licitar ajut per a la informació
permanent de l'empresari a Foment Industrial durant el 1997?

A quines empreses es van concedir aquests ajuts?

Quin ajut es va donar a cada empresa?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats es van dur a terme per Foment Industrial
durant el 1997 per tal de donar informació permanent a l'empresari?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats va dur a terme Foment Industrial durant
1997 per a la localització de mercats emergents i possibilitats de la
nostra indústria en aquests mercats?

Quines empreses o associacions van sol•licitar participar
en aquestes activitats?

Quines empreses van participar en aquestes activitats?

Quin ajut va suposar per a aquestes empreses o
associacions participar en aquestes activitats?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats va dur a terme Foment Industrial durant
el 1997 per a la informació permanent de l'empresari en el marc de
la competitivitat i la qualitat de l'empresa?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats va dur a terme Foment Industrial durant
1997 per a la comunicació interempresarial directa a fi de produir
sinèrgies?
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Quines empreses o associacions van sol•licitar participar
en aquestes activitats?

A quines empreses o associacions van afectar aquestes
activitats?

Quin ajut es va donar a cada empresa o associació?

Què va suposar per a l'empresa aquest ajut?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines empreses van sol•licitar ajuts a Foment Industrial
durant el 1997 per a la informació permanent a l'empresari en el
marc de la competitivitat i la qualitat de l'empresa?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions va realitzar Foment Industrial durant
el 1997 per a la difusió i millora de la nostra cultura industrial?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses o associacions empresarials han
sol•licitat ajuts durant 1997 a Foment Industrial per a la millora i
potenciació de la comercialització dels productes fabricats a les
Illes?

A quines empreses o associacions empresarials es van
donar aquests ajuts?

Quin ajut es va donar a cada empresa?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions va realitzar Foment Industrial per
millorar i potenciar la comercialització dels productes fabricats a les
Illes?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses van sol•licitar ajuts durant 1997 a
Foment Industrial per ubicar la seva empresa a sòl industrial?

A quines empreses es van facilitar ajuts per a la seva
ubicació en sòl industrial?, especificant l'illa d'ubicació.

Quin ajut es va donar a cada empresa?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions va realitzar Foment Industrial durant el
1997 per tal de facilitar la ubicació d'empreses a sòl industrial?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quants d'informes consultius sobre idoneïtat de solars a
comprar per ajuntaments amb l'objectiu de construir instituts ha
realitzat la Conselleria d'Educació?

Palma, a 12 de març del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins criteris pedagògics varen fer que l'informe
consultiu sobre idoneïtat de solars a Sant Agustí (municipi Sant
Josep-Eivissa) per construir un institut, donassin com a resultat la
proposta del solar veí al CP Es Vedrà?

Palma, a 12 de març del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost s'ha destinat i en base a quins criteris
s'ha realitzat la campanya publicitària que es fa als mitjans de
comunicació de les Illes, sobre el conveni de carreteres entre el
Govern central i l'autonòmic?

Palma, a 12 de març del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1594/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda econòmica al
club esportiu Son Oliva. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1595/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de contractes de
les Administracions públiques. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1596/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia a l'empresa
Moda y Diseño, SA. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1597/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a àrea de
protecció territorial en el litoral. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1598/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de seguretat i
prevenció d'incendis superior a la normativa vigent a allotjaments
turístics. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 de
març del 1998).

 RGE núm. 1599/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació marítima del moll de
Sant Antoni de Portmany. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1601/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 de
març del 1998).

 RGE núm. 1602/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a opcions per
millorar l'accessibilitat entre Palma i la UIB. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1603/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de la
conducció de Sa Costera entre el túnel de peatge i la vila de Sóller.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 de març del
1998).

 RGE núm. 1604/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de la
conducció de Sa Costera entre el túnel de peatge i la vila de Sóller.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 de març del
1998).

 RGE núm. 1607/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a uniformitat dels
campions de les Illes Balears del programa de l'esport per a l'edat
escolar. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 de març
del 1998).

 RGE núm. 1608/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de metge oferta
per l'escola balear de l'Esport. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1618/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicionament de la
calçada de la carretera PM-731. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1619/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de les reunions de
les comissions paritàries d'atribució de competències als consells
insulars. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 de març
del 1998).

 RGE núm. 1637/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris del consell
d'administració d'Ibasan per adquirir l'edifici. (Mesa de 18 de març
del 1998).

 RGE núm. 1638/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compra de l'edifici
d'Ibasan per 95 milions. (Mesa de 18 de març del 1998).
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 RGE núm. 1673/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a al•legacions
al Pla territorial parcial del Pla de Mallorca. (Mesa de 18 de març
del 1998).

 RGE núm. 1674/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a transport
públic a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 18 de març del 1998).

Palma, a 18 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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el conseller d'Educació, Cultura i Esports, a
través de la Direcció General d'Esports, d'ajudar econòmicament
el Club Esportiu Son Oliva perquè es pugui desplaçar -com a
campió d'Espanya de futbol sala- a participar en la Copa Ibérica
a Portugal?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Compleix actualment el Govern balear la Llei de
contractes de les Administracions Públiques?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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

Com ha evolucionat la denúncia que interposà el
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria en relació a les
irregularitats detectades a l'empresa Moda y Diseño, S.A.?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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

Accepta el Govern la seva proposta d'incloure com a àrea
de protecció territorial els terrenys litorals que queden a una banda
de 500 m. d'amplada mesurats des de la vorera de la mar?

Palma, a 10 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Té coneixement la Conselleria de Turisme que alguns tour
operators exigeixen als empresaris d'allotjaments turístics mesures
de seguretat i prevenció d'incendis superiors a les de la normativa
vigent a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Amb quin criteri ha construït la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral l'estació marítima del
moll de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 24 de febrer del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quina nova autopista pensa el Govern construir i explotar
en règim de concessió, amb gratuïtat de peatge per als residents a la
Comunitat, d'acord amb el conveni de carreteres Estat-Illes Balears?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què per millorar l'accés entre Palma i la Universitat
de les Illes Balears el Govern descarta l'opció ferroviària
complementada amb una millora sostenible de l'actual carretera?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

Quan s'iniciarà la construcció de la conducció de sa
Costera en el tram coincident amb les obres d'eixamplament i
millora de la carretera Palma-Sóller, entre el túnel de peatge i la
vila de Sóller?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

Quina administració finançarà la construcció de la
conducció de sa Costera en el tram coincident amb les obres
d'eixamplament i millora de la carretera Palma-Sóller, entre el
túnel de peatge i la vila de Sóller?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

Per quins motius la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports no entrena, als campions de les Illes Balears del programa
de l'esport per a l'edat escolar, els uniformes necessaris quan
participen a campionats d'Espanya representant les Illes Balears?

Palma, a 4 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Es trobava, entre les sol•licituds presentades per ocupar la
plaça de metge oferta per l'Escola Balear de l'Esport, la de la
doctora que finalment va ser contractada?

Palma, a 4 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Pensa el Govern condicionar la calçada de la carretera
PM-731, d'Eivissa a Sant Antoni, abans d'aquest estiu?

Palma, a 10 de març 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 CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

En quina data es van celebrar les reunions de ls
comissions paritàries establertes en la disposició addicional tercera
de la Llei 8/97, d'Atribució de competències als consells insulars en
matèria de tutela, acollida i adopció de menors?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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 CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Quins criteris va seguir el consell d'administració
d'Ibasan per valorar i adquirir l'edifici de l'Avda. Gabriel Alomar?

Palma, a 11 de març 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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina explicació té que l'empresa pública Ibasan
compràs l'edifici de l'Avda. Gabriel Alomar i Villalonga per 95
milions, quan tres mesos abans havia estat valorat en 33 milions
per un agent de la propietat immobiliària?

Palma, a 11 de març del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

El termini per presentar al•legacions al Pla territorial
parcial del Pla de Mallorca finalitzà el 15 d'octubre del 1997.
Quan té prevista el Govern balear l'aprovació definitiva?

Palma, a 16 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quins municipis i a partir de quan tendran transport
públic a l'Hospital de Manacor?

Palma, a 16 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1624/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a distribució dels 1.500 milions amb que va ser ampliada la dotació
de les competències en educació per destinar-los a iniciatives de
normalització lingüística, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1625/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a participació del Govern Balear en l'edició en català del Codi Penal,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1626/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a ajudes del Govern Balear als estudiants de la Universitat de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1627/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures per evitar les diferències en la procedència dels alumnes
a la Universitat de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1628/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a mesures per incrementar la formació universitària i superior a les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1629/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a criteris dels representants de la CAIB que participaran en la
comissió encarregada de redactar una proposta de Pla d'humanitats,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1630/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a participació del Govern Balear en la creació d'una escola infantil
municipal al municipi d'Alaior, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1668/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira turística ITB, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de març del
1998).

Palma, a 18 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 CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Atès que les competències en matèria d'educació no
universitària van venir dotades amb una partida de 1.500 milions
de pessetes per al 1998, destinada a impulsar iniciatives de
normalització lingüística en l'àmbit de l'educació;

Atès que ja s'està complint el primer trimestre de
l'exercici econòmic sense que tinguem coneixement del destí
concret d'aquesta partida;

Es formula la pregunta següent:

Quina és la distribució de la partida de 1.500 milions de
pessetes incorporada a la dotació de les competències en matèria
d'educació no universitària per impulsat la normalització
lingüística en l'Educació?

Palma, a 9 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Parlament de les Illes Balears aprovà, en
1996, una moció en la qual s'instava al Govern a fomentar
diferents línies d'acció de normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia de les Illes Balears;

Atès que els responsables de l'edició en català del nou
Codi Penal varen denunciar que el Govern Balear "retirà l'ajuda
anunciada" per fer-ho possible;

Es formula la pregunta següent:

Quina va ser l'ajuda econòmica o d'altre tipus que atorgà
el Govern Balear a l'edició catalana del Codi Penal, presentada a
Mallorca el passat mes de febrer?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que amb motiu de la presentació dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma per al 1998, el Govern anuncià la creació
d'una línia d'ajudes econòmiques, per un total de 100.000.000 de
pessetes, per corregir parcialment la desigualtat d'accés a la UIB
segons la residència insular dels estudiants;

Quines mesures ha adoptat el Govern perquè aquestes
ajudes s'apliquin al curs 1997-1998 i quins criteris es fan servir pel
seu desenvolupament?

Palma, a 11 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que segons les xifres aportades pel Govern Balear a
preguntes d'aquest diputat, els percentatges de matriculació per illa
a la Universitat de les Illes Balears són, tret d'error, els següents: de
Mallorca, un 92%; de Menorca, un 4,3%; i d'Eivissa i Formentera,
un 3,8%.

Atès que aquestes grans diferències poden repercutir
negativament en el nivell de formació de cadascuna de les illes;

¿Quines mesures pensa adoptar el Govern Balear, a part
de la petita aportació econòmica prevista, per aconseguir que els
percentatges de matriculació a la Universitat de les Illes Balears
sigui igual al conjunt de les illes?

Es Castell, a 11 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en el moment de la negociació del traspàs de les
competències en matèria d'educació universitària, en 1996, el
llavors conseller d'Economia i Hisenda, sr, Jaume Matas va escriure
que l'objectiu irrenunciable era que la UIB arribàs a 24.000
alumnes, incrementant un 100% el nivell de matriculació d'aquell
any;

Atès que durant els primers anys d'exercici de les
competències universitàries no s'ha vist cap signe d'increment de la
matriculació a la UIB;

Atès que l'index de població de les Illes Balears amb
estudis superiors és inferior a la mitjana espanyola i només arriba a
la meitat de la mitjana a la Unió Europea;

Sense entrar en el marc de l'autonomia de la UIB per a la
presa de decisions;
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Es formula la pregunta següent:

¿Quan creu el Govern Balear que a les Illes Balears es
podran assolir les xifres anunciades pels llavors consellers
d'Economia i Hisenda i d'Educació, Cultura i Esports, srs. Jaume
Matas i Bartomeu Rotger, quan a matriculació a la Universitat de
les Illes Balears, i quines iniciatives pensa prendre perquè això
sigui possible?

Palma, a 11 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris generals que defensaran els
representants de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
prendran part en la Comissió encarregada de la redacció d'un nou
projecte de Pla d'Humanitats per substituir el projecte presentat
anteriorment pel Govern espanyol i rebutjat?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Consell Municipal d'Alaior acordà
l'elaboració d'un estudi econòmic per a estudiar la viabilitat de la
creació d'una escola municipal infantil de 0 a 3 anys a Alaior;

Atès que aquest projecte reuneix la voluntat positiva dels
titulars de les dues escoles infantils de caràcter privat, existents
fins avui, i que sens dubte permetria una millora de la qualitat de
les instal•lacions i el servei que s'ofereix;

Atès que el Govern Balear té com a pròpies les
competències en educació no universitària des del 1998; 

Quina és la disponibilitat del Govern Balear per
participar econòmicament en el projecte de creació d'una escola
infantil municipal a Alaior?

Palma, a 10 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la recent acabada fira turística ITB es va produir un
descontent col•lectiu per part del sector turístic de les Illes Balears
respecte a la situació de l'estand de Turespaña i, dins aquest, el
d'Ibatur.

1. En quina data va tenir coneixement la Conselleria de
Turisme de la situació de l'estand de Turespaña i, més concretament,
de l'estand d'Ibatur?

2. Algun responsable de l'Ibatur o de la Conselleria de
Turisme va realitzar algun viatge previ a Berlin per tal de conèixer
la situació de l'estand de l'Ibatur?; i si és així, va fer arribar alguna
queixa a Turespaña i als responsables de l'ITB sobre la situació de
l'estand de l'Ibatur i d'Espanya en aquesta fira?

3. Quines accions pensa dur a terme la Conselleria de
Turisme per tal que en el futur Balears compti amb la situació, dins
o fora de l'estand de Turespaña, que mereix el sector turístic de les
nostres illes?

4. A quins mitjans de comunicació, a part dels de les Illes
Balears presents a la fira, varen ser convocats a la presentació i roda
de premsa de les Illes Balears, amb la presència del president de la
Comunitat Autònoma i del Conseller de Turisme?

5. Són moltes les comunitats autònomes que aprofiten les
fires turístiques per donar a conèixer les seves arrels culturals i dins
aquestes els balls i vestimentes típiques de la seva comunitat. Per
quin motiu la nostra comunitat no fa ús de la riquesa cultural dels
nostres balls i música més tradicionals, sobretot a les fires més
importants?

Palma, a 13 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1623/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a formació de la llengua catalana
del professorat en horari de permanència en el centre del personal
docent, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 18 de març del 1998).

 RGE núm. 1666/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 18 de març del 1998).

Palma, a 18 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 163 i següents

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

Atès que les competències en matèria d'educació no
universitària van ser dotades en 1.500 milions de pessetes, per
impulsar la normalització lingüística en l'àmbit de l'escola;

Atès que aquest procés de fer normal l'ús de la llengua
catalana passa perquè el personal docent la pugui conèixer
adequadament per al seu us en l'escola;

Atès que a pesar dels anys transcorreguts d'ençà l'inici
dels cursos de reciclatge en llengua catalana del professorat, avui
encara existeix un gran percentatge d'aquest que no compte amb
el coneixement suficient;

Atès que si la formació en llengua catalana es produís
durant l'horari lectiu es produiria un gran avanç en aquest sentit,
i que la dotació de 1.500 milions de pessetes permet iniciar
experiències d'aquesta mena;

Es formula la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern Balear
a establir les iniciatives de reciclatge en llengua catalana dins
l'horari de permanència en el centre del personal docent.

Palma, a 9 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el passat 19 de novembre del 1996 el Parlament
de les Illes Balears aprovà la Llei 2/1996, d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, que va ser publicada en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de dia 5 de desembre del mateix any.

Atès que l'objecte de la llei és la regulació del règim
d'incompatibilitats així com el control dels interessos a què estan
subjectes les persones que siguin membres del Govern, els directors
generals i secretaris generals tècnics, l'interventor general i el
tresorer de la CAIB, el personal eventual de gabinet, etc.

Atès que aproximadament estarien en l'àmbit d'aplicació
de la Llei d'incompatibilitats unes 80 persones.

Atès que en la disposició addicional primera de la llei
s'estableix un termini de sis mesos d'ençà de l'entrada en vigor
d'aquesta perquè el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears aprovi un decret amb les normes reglamentàries de
desenvolupament de la referida llei.

Atès que són 15 els mesos transcorreguts sense que el
Govern hagi aprovat el desplegament de la llei i que aquest és
absolutament necessari per poder donar contingut a la llei i
assegurar el seu compliment.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears
formula la següent Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears denuncia
l'incompliment, per part del Govern de les Illes Balears, de la
disposició addicional primera de la Llei 2/1996, d'incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a aprovar, amb caràcter d'urgència, les normes reglamentàries per
a desenvolupar la Llei d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es Castell, 10 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 5873/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a concessió per a la
construcció i explotació d'una dàrsena esportiva a Santa Galdana
(BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

1.- El promotor del projecte és la societat Dàrsena
d'Algendar, S.L.

2.- La capacitat de la futura dàrsena es preveu que sigui
per a 318 amarraments.

3.- Els serveis prevists seran: Local social, oficines,
aparcaments, serveis sanitaris i dutxes, subministrament a
embarcacions d'aigua i electricitat, grua i varador, taller, magatzems
per a pertrets nàutics, serveis de bugaderia, venda de material
nàutic.

4.- Superfície comercial i serveis privats: Serveis diversos
165 m2, magatzems pertrets 200 m2.
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5.- A l'expedient de tramitació de la concessió no consta
l'aprovació del projecte abans esmentat.

6.- El projecte va ser presentat i realitzat pel Sr. Ramon
Ulldemolins Vidal, enginyer de camins, canals i ports, i pel Sr.
Guillermo Coll Pons, arquitecte, ambdós en representació de
Dàrsena d'Algendar, S.L.

7.- A l'expedient de tramitació de la concessió no s'ha
fixat termini concessional, ni el condicionat, ni les tarifes.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 5874/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a projectes presentats al Pla
per a la millora de la competitivitat del sector turístic de l'any 1997
(BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

Us adjuntam còpies dels projectes que s'han presentat
per ser finançats a través del Pla per a la millora de la
competitivitat del sector turístic de l'any 1997.

El que vos comunic per al vostre coneixement i als
efectes adients.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 5875/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a adscripció de les escoles
de turisme de Palma i Maó a la UIB (BOPIB núm. 130 de 14 de
novembre del 1997).

En aquests moments no tenim cap obra, instal•lació ni
projecte realitzat amb motiu de l'adscripció de les escoles de
turisme.

El procés d'adscripció de les escoles privades de Palma
i Maó estan en tramitació administrativa a través de la UIB.

El que vos comunic per al vostre coneixement i als
efectes adients.
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5877/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Pla per a la millora de la
competitivitat del sector turístic de l'any 1997 (BOPIB núm. 130 de
14 de novembre del 1997).

La convocatòria pública que regula la presentació i
concessió d'ajudes per accedir als fons econòmics del Pla per a la
millora de la competitivitat del sector turístic de l'any 1997 són les
següents:

- Ordre de 14 de maig de 1997, per la qual s'estableixen
les bases que regiran la concessió de subvencions enquadrades en
el marc del Pla Futures, i també l'Ordre de 23 de juliol de 1997, per
la qual s'obri el termini i condicions per a la presentació de projectes
per a la concessió de subvenció enquadrades en el marc del Pla
Futures.

El que vos comunic per al vostre coneixement i als efectes
adients.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 5878/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a port de Ciutadella (BOPIB
núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

Hi ha 54 peticions d'atracada per a embarcacions amb base
al port de Ciutadella, si bé ens consta que la demanda és molt
superior, però molta gent opta per no formalitzar la petició vist el
nombre de sol•licituds existents.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 5881/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a execució del conveni per
l'ocupació signat per la Conselleria de Presidència i el Consell de la
Joventut de les Illes Balears (BOPIB núm. 130 de 14 de novembre
del 1997).

1.- Informar i sensibilitzar la joventut sobre l'evolució del
mercat laboral després de la reforma laboral.

Informar sobre les principals modalitats contractuals que
més els afecten.

Informar sobre els drets i deures dels treballadors.
Donar-los a conèixer els recursos que tenen al seu abast

i com utilitzar-ho de la millor manera possible.
Incentivar i motivar per una recerca activa de feina.
Realitzar la campanya en els mateixos llocs on es mouen

els joves.
La campanya va dirigida principalment a joves

d'associacions juvenils, punts d'informació juvenil, programes de
garantia social, centres ocupacionals, escoles tallers, cases d'oficis,
escoles d'adults, serveis socials, darrers cursos FP i EEMM i joves
aturats en general.
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2.- Pressupost: 1.647.800.-

3.- Setembre del 97: Programes de garantia social, duts
a terme a l'Ajuntament d'Artà, de Son Cervera, de Calvià, Pimeco,
al Centre de FP Sant Josep Obrer de Palma i a l'Ajuntament de
Marratxí.

Octubre del 97: Organització del curs de mediadors
sociolaborals.

Novembre i desembre del 97: Avaluació del curs de
mediadors, serveis socials de l'Ajuntament d'Inca, Servei
d'Educació d'adults de Palma, Punt d'Infomació Juvenil d'Artà i
Avaluació de la memòria de la campanya de juliol a desembre del
97.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 5882/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a sol•licituds d'ajudes per al
foment de mètodes de producció agrària compatibles amb la
protecció de les zones humides (BOPIB núm. 130 de 14 de
novembre del 1997).

(S'especifica població, nombre de sol•licituds, superfícies
sol•licitada en Ha., i inversió sol•licitada. La superfície sol•licitada
és la suma de les demanades en les distintes línies)

Palma / 1/ 763 / 3.145.070
Felanitx / 1 / 4 / --
Santanyí / 32 / 3.611 / 28.865.480
Ciutadella / 3 / 1.594 / --
Maó / 2 / 910 / --
 

Palma, 2 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 5885/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a ajudes per al foment de
mètodes de producció agrària compatibles amb la protecció de les
zones humides (BOPIB núm. 130 de 14 de novembre del 1997).

Les sol•licituds estan en tràmit d'estudi. Encara no se
n'ha concedit cap.
 

Palma, 2 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 5896/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a compliment del conveni signat
entre la Conselleria de Foment i l'Ajuntament d'Inca sobre
construcció d'una estació d'autobusos. (BOPIB núm. 131 de 21 de
novembre del 1997).

El compromís de realitzar les obres de construcció d'una
estació d'autobusos a Inca que s'incloïa dins el conveni subscrit dia
17 de juny de 1996 amb l'Ajuntament d'Inca es troba en vies de
realització, ja que s'està ultimant el corresponent projecte, que estarà
entregat el mes de desembre del present any i després de la
tramitació necessària de concursar i adjudicar el contracte d'obra
corresponent, es preveu que les obres comencin dins el primer
trimestre de 1998.
 

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

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 5905/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a centre ocupacional de
discapacitats de Binissalem. (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre
del 1997).

Per part de la Direcció General de Formació de la
Conselleria de Treball i Formació no s'ha efectuat ni està previst
realitzar aportacions econòmiques per a la construcció del centre
ocupacional de discapacitats de Binissalem. Les construccions
amortitzables  no són cofinançables ni per la Direcció General ni pel
Fons Social Europeu (article 63 del Decret 174/96, de 14 de
setembre, regulador dels programes de formació professional
ocupacional).
 

Palma, 18 de desembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 5906/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a aportació econòmica del Govern
al centre de salut d'Alcúdia (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre
del 1997).

L'aportació econòmica amb càrrec a l'exercici 1997 al
centre de salut d'Alcúdia és de 7.073.546 pessetes. Atès que és un
conveni del Pla 10 firmat l'any 1996 i d'acord amb les seves
clàusules, l'aportació de 1998 ha de ser ajustada a la quantitat de
l'adjudicació feta per l'Ajuntament, per tant la previsió de l'any 1998
serà el resultat d'aquesta operació d'ajust, que es farà en el moment
de tramitar l'expedient.
 

Palma, 18 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 5907/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat aportada pel Govern per
a una residència per a disminuïts psíquics profunds a Eivissa (BOPIB
núm. 131 de 21 de novembre del 1997).
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El conveni de col•laboració entre la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per
a la construcció d'una residència per a discapacitats psíquics
profunds es va signar el 18 de juliol d'enguany per un import de
25.306.427.- pessetes. Aquesta quantitat s'ha fet i es farà efectiva
de la manera següent:

14.000.000.- pessetes amb càrrec als pressuposts de 1997
11.306.427.- pessetes amb càrrec als pressuposts de 1998.
 

Palma, 17 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 5908/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a centre de dia per a disminuïts
psíquics no profunds (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del
1997).

La Conselleria de Presidència té previst dur a terme
diverses inversions en centres de dia per a discapacitats psíquics
durant els anys 97 i 98, per la qual cosa agrairíem que per part del
Sr. Diputat es concretassin un poc més els termes de la pregunta,
per tal de poder respondre adequadament.
 

Palma, 22 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 5909/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a centres ocupacionals per a
disminuïts. (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

El Govern Balear, a través de la Conselleria de
Presidència manté un conveni des de l'any 1989 amb la Unión de
Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusválidos de Baleares
(UNAC), per al manteniment dels serveis que es presten als
centres que la integren, entre els quals hi ha diversos tallers o
centres ocupacional, ara bé, cal tenir en compte atesa la redacció
de la pregunta formulada, que els centres ocupacionals no són
centres especials d'ocupació i que aquests els finança la
Conselleria de Treball i Formació.

Centres ocupacionals finançats per la CAIB
(S'especifica promotor, pressupost, i aportació de la Conselleria de
Presidència):

Mater Misericordiae. Taller Ocupacional Isla / 26.474.060.- /
9.849.082.-
Asanideso. Taller Ocupacional Estel Nou / 21.635.150.- /
13.961.468.-
Amadip. Taller Ocupacional Numun / 89.709.000.- / 61.412.000.-
Centre Joan XXIII. Centre Ocupacional / 34.977.030.- /
21.565.102.-
Asnimo. Taller Ocupacional / 62.380.202.- / 31.190.000.-
Aproscom. Centre Ocupacional Joan Mesquida / 52.569.716.- /
27.137.100.-
Colegio La Purísima. Centro Ocupacional / 35.825.410.- /
15.500.954.-
 

Palma, 18 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 5922/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a aportacions econòmiques del
Govern balear per a la realització d'accions de normalització
lingüística de caràcter municipal (BOPIB núm. 131 de 21 de
novembre del 1997).

Els ajuntaments que han sol•licitat aportacions
econòmiques dins el programa de col•laboració per al foment i
promoció de l'ús de la llengua en les corporacions locals han estat
els ue a continuació es relacionen, amb especificació de la quantitat
aportada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Mallorca:

Ajuntament d'Alcúdia: 4.000.000 de pessetes
Ajuntament d'Inca: 1.000.000 de pessetes
Ajuntament de Palma: 8.000.000 de pessetes
Ajuntament d'Algaida: 206.896 pessetes
Ajuntament d'Artà: 206.896 pessetes
Ajuntament de Binissalem: 206.896 pessetes
Ajuntament de Campanet: 206.896 pessetes
Ajuntament de Campos: 206.896 pessetes
Ajuntament de Capdepera: 206.896 pessetes
Ajuntament de Consell: 206.896 pessetes
Ajuntament de Deià: 206.896 pessetes
Ajuntament d'Escorca: 206.896 pessetes
Ajuntament d'Esporles: 206.896 pessetes
Ajuntament d'Estellencs: 206.896 pessetes
Ajuntament de Lloret de Vistalegre: 206.896 pessetes
Ajuntament de Manacor: 206.896 pessetes
Ajuntament de Mancor: 206.896 pessetes
Ajuntament de Marratxí: 206.896 pessetes
Ajuntament de Muro: 206.896 pessetes
Ajuntament de Petra: 206.896 pessetes
Ajuntament de Pollença: 206.896 pessetes
Ajuntament de sa Pobla: 206.896 pessetes
Ajuntament de Porreres: 206.896 pessetes
Ajuntament de Sant Llorenç: 206.896 pessetes
Ajuntament de Santa Margalida: 206.896 pessetes
Ajuntament de Santa Maria: 206.896 pessetes
Ajuntament de Santa Eugènia: 206.896 pessetes
Ajuntament de Santanyí: 206.896 pessetes
Ajuntament de Sineu: 206.896 pessetes
Ajuntament de Sóller: 206.896 pessetes
Ajuntament de Son Servera: 206.896 pessetes
Ajuntament de ses Salines: 206.896 pessetes

Menorca:

Ajuntament de Ciutadella: 4.000.000 de pessetes
Ajuntament de Ferreries: 666.666 de pessetes
Ajuntament des Mercadal: 666.666 de pessetes
Ajuntament des Migjorn Gran: 666.666 de pessetes
Ajuntament des Castell: 666.666 de pessetes
Ajuntament de Sant Lluís: 666.666 de pessetes
Ajuntament de Maó: 666.666 de pessetes

Eivissa i Formentera:

Ajuntament d'Eivissa: 4.000.000 de pessetes
Ajuntament de Sant Josep: 1.000.000 de pessetes
Ajuntament de Sant Francesc: 1.000.000 de pessetes
Ajuntament de Sant Antoni: 1.000.000 de pessetes
Ajuntament de Santa Eulària: 1.000.000 de pessetes
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Pel que fa al tercer punt, la major part dels ajuntaments
presentaren propostes de normalització que afecten un ampli
ventall de competències municipals, i la durada de les activitats
que havien de desenvolupar es plantejaven de manera progressiva
en propers exercicis pressupostaris.

Quant a les activitats concretes que han dut a terme, i en
compliment dels convenis signats, ens seran trameses dins els tres
mesos següents a la finalització del conveni.
 

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 5979/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a valoració de
Tecnoturística 97 (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

La valoració que la Conselleria de Turisme fa de la
Tecnoturística 97 és molt positiva tant des del punt de vista
organitzatiu com de la quantitat i qualitat dels expositors així com
pel que fa referència a l'assistència de públic.
 

Palma, 16 de gener del 1998.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 5982/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a relació professional entre
el Sr. Gamero i l'empresa Fires i Congressos de Balears (BOPIB
núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

El Sr. Eduardo Gamero, no té, ni ha tingut cap tipus de
relació professional amb Fires i Congressos de Balears, S.A. en
relació a Tecnoturística ni amb cap altra activitat de Fires, S.A.

Amb relació a Tecnoturística '97, fou membre del comitè
organitzador de la Fira i coordinador del Foro Professional del
Turisme.
 

Palma, 17 de desembre del 1997.
El Director General de Fires i Congressos de Balears,

S.A.
Domingo Ferrari i Mesquida.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 5983/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a valoració dels perjudicis per a la
mostra del sector d'artesania (BOPIB núm. 131 de 21 de
novembre del 1997).

L'establiment del calendari d'aquest tipus de fires no és
competència de la Conselleria de Turisme.
 

Palma, 16 de gener del 1998.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 6001/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a desglossament de partides per a la rehabilitació del
patrimoni arquitectònic (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del
1997).

El desglossament de les quantitats assenyalades, així com
l'immoble objecte de la subvenció i les quantitats que li
correspongueren tant en la qualificació provisional amb la data i la
qualificació definitiva també amb data, amplien i aclareixen els
conceptes de la resposta de dia 2 de juny a la qual es remeten i per
tant són les dades que tot seguit es relacionen:

Restauració del Convent religioses Concepcionistes de
Maó: Qualificació provisional 21.04.96 per un import de 7.529.174
pessetes. Qualificació definitiva 27.06.96 per un import de
7.529.174 pessetes.

Adencentament i reforma de la Casa Consistorial de Petra:
Qualificació provisional 04.07.97 per un import de 21.865.597
pessetes.

Segona fase de la restauració de l'Església del Socors de
Ciutadella: Qualificació provisional 09.07.96 per un import de
30.073.163 pessetes. Qualificació definitiva 06.11.96 per un import
de 30.073.163 pessetes.

Rehabilitació de la plaça de l'Església de Sant Miquel de
Son Carrió, de Sant Llorenç: Qualificació provisional 06.08.96 per
un import de 18.059.357 pessetes. Qualificació definitiva 11.11.97
per un import de 17.910.857 pessetes.

Rehabilitació del Claustre de Sant Domènec i
dependències annexes d'Inca: Qualificació provisional 17.02.97 per
un import de 25.181.836 pessetes. 

Rehabilitació del Teatre Principal de Maó: Qualificació
provisional 12.09.96 per un import de 83.375.468 pessetes.
Qualificació definitiva 18.02.97 per un import de 83.375.468
pessetes.

Restauració del campanar de l'Església Parroquial i
annexos de Porreres: Qualificació provisional 24.02.97 per un
import de 17.571.160 pessetes. Qualificació definitiva 11.03.97 per
un import de 16.111.954 pessetes.

Restauració de l'orgue de l'Església del Socors de
Ciutadella: Qualificació provisional 04.07.97 per un import de
18.310.300 pessetes. Qualificació definitiva 31.10.97 per un import
de 18.310.300 pessetes.

Restauració de la segona fase del Bastió de sa Font de
Ciutadella: Qualificació provisional 14.05.97 per un import de
22.842.740 pessetes.

Restauració Portal del Rei en Jaume de Capdepera:
Qualificació provisional 28.08.97 per un import de 1.375.854
pessetes. Qualificació definitiva 11.11.97 per un import de
1.375.854 pessetes.
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Complementari del de reforma del Convent de Sant
Francesc de Palma: Qualificació provisional 03.12.96 per un
import de 5.345.831 pessetes. Qualificació definitiva 11.12.96 per
un import de 5.345.831 pessetes.
 

Palma, 29 de desembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 6002/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a desestimació de cinc sol•licituds del programa "Habitatge
i arquitectura" (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

Les denegacions a què fa referència la pregunta ho foren
per no ajustar-se al que determinen els decrets 71 i 110/94, que
són els que regulen les ajudes a la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic i fores les següents i pels motius que tot seguit es
relacionen:

Rehabilitació de la plaça de l'Església de Llubí. Denegat
perquè era la urbanització d'una plaça.

Reforma ala nord-est de la Casa Consistorial d'Eivissa.
Denegat perquè era la demolició d'una part d'un edifici i una
posterior obra nova.

Rehabilitació de l'edifici Assistència Palmesana de
Palma. Denegat per ser propietat d'una entitat privada.

Rehabilitació obres en el Claustre del Carme de Maó.
Denegat per estar les obres iniciades al fer la sol•licitud

Rehabilitació de l'edifici Cr. Beata Catalina de Palma.
Denegat per tenir informe desfavorable per haver començat les
obres.
 

Palma, 29 de desembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 6003/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a empreses inscrites en el registre d'empreses de
radiodifusió sonora (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del
1997).

En data 31 d'octubre de 1997 les empreses que estaven
inscrites en el Registre d'empreses de radiodifusió sonora eren les
que apareixen en el annexos adjunts (I i II)
 

Palma, 10 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 6004/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a sol•licituds de concessió d'emissores de radiodifusió
(BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

Per raó de la naturalesa de servei públic implícit a les
concessions de radiodifusió sonora amb modulació de freqüència,
ben clara a la legislació estatal i autonòmica en la matèria, a cap
"emissora privada de caràcter comercial" se li pot ocórrer sol•licitar
una concessió d'aquesta mena sense la preceptiva convocatòria de
concurs públic i la prèvia ampliació de freqüències al Pla Nacional
de radiodifusió. No hi ha hagut per tant sol•licituds del tipus al•ludit
a la pregunta.

Tanmateix, el Reial Decret 1388/1997, de 5 de setembre,
pel qual s'aprova un increment de freqüències per a la gestió
indirecta en ones mètriques amb modulació de freqüència, permet
la convocatòria de concurs públic atesa l'atribució de 9 emissores a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 

Palma, 10 de desembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 6017/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar, relativa a nombre i
característiques de les sitges i altres instal•lacions industrials
farineres (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

Consultades les dades obrants en aquest Registre
Industrial i després de realitzar una comprovació, s'informa que les
indústries inscrites i actualment en funcionament són les següents

9 indústries de l'activitat "fabricació de pinsos":

- Alcaidús, S.A.T. Carretera Maó km 7. Alaior
- Càmara Agrària Local. Carr. Algaida (Son Bolo i Son Pixeris)
Lloret.
- Joan Torrandell Reinés. C. Fadrins, 39. Sa Pobla.
- Cooperativa Agrícola Sant Joan. C. Petra s/n. Sant Joan.
- Mateu Pont Salas. C. Soler, s/n. Sant Llorenç
- Salvador Galmès Roig. C. Camp Rodó, 7. St. Llorenç.
- Jaume Dols Dols. C. Rosari, 13. Sta. Maria del Camí.
- Antoni Joan Vidal Burguera. C. Asprer, 11. Santanyí.
- Antoni Camps Real. C. Pere Mateu, 7. Sineu.

8 indústries de l'activitat "fabricació de farines":

- Antoni Soler Ballester. C. Ràpita, 31. Campos.
- Bartomeu Miró Pomar. C. Aigua, 31. Campos.
- Antoni Fontanet Obrador. C. Campos, 113. Felanitx.
- Fontanet Obrador, A. C. Campos, 80. Felanitx.
- Joan Pons Pons. C. Mártires, 3. Es Mercadal.
- Bartomeu Gomila Tous. C. Emili Pou, 40. Montuïri.
- Josep Comas Riutort. C. Tizià, 5. Palma.
- Harinas de Mallorca, S.A. Camí Sant Carles, Dic de l'Oest. Palma.
- S. Coop. L. Agrícola i Ramadera de Petra. C. Ciutat, 3. Petra.
 

Palma, 19 de desembre del 1997.
El Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 6024/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a política d'habitatge per a joves
(BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

El Govern Balear a través de l'Ibavi, empresa pública
que depèn de la Conselleria de Foment, que té com a finalitat la
promoció i construcció d'habitatges socials ha destinat una quota
d'habitatges per a la població jove en el període 92-97 de 335
habitatges, sobre un total de 1.032, això constitueix un percentatge
del 32,5% del total.

Les bases i el procediment d'adjudicació d'habitatge a
població juvenil (sol•licitants menors de 30 anys) estan regides pel
mateix Decret 84/1994, de 30 de juny, sobre adjudicació
d'habitatges promogut per l'Ibavi, que regula l'accés de la resta de
la població.

Palma, 23 de desembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
Z) 

A les preguntes RGE núms. 6025/97, 6026/97, 6027/97 i
6028/97, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur, relatives a
empreses d'Eivissa i Formentera, a empreses de Menorca, a
empreses de Mallorca subvencionades en base al Decret 174/96, i
a Decret 174/96 de formació professional ocupacional,
respectivament (BOPIB núm. 131 de 21 de novembre del 1997).

Es contesten conjuntament amb relació d'accions
formatives corresponents a l'any 1997 amb indicació de:
denominació de l'acció formativa, hores, illa i entitat impartidora.

Aquestes accions s'han realitzat a l'empara del Decret
174/96, de 14 de setembre, regulador dels programes de formació
professional ocupacional de la CAIB.

Palma, 11 de desembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al projecte de llei RGE núm. 1548/98, pel qual es regula el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de març del 1998, a la vista dels escrits RGE núms. 1548/98
i 1679/98, presentats pels Grups Parlamentaris Nacionalista-PSM i
Socialista, respectivament, i conformement amb l'establert per
l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el termini
de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència (BOPIB
núm. 148, fascicle 1, de 13 de març del 1998), que es tramita pel
procediment d'urgència, fins al proper dia 1 d'abril, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

a la proposició de llei RGE núm. 3745/97, de centres recreatius
turístics. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de març del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1723/98,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei
de referència (BOPIB núm. 107, de 29 de juny del 1997), fins al
proper dia 14 d'abril, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a concurs pel procediment obert i tramitació

ordinària de l'adjudicació de les obres d'instal•lació de cable
estructurat per a la reforma de l'edifici administratiu del Parlament
de les Illes Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i
Conqueridor de Palma de Mallorca.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

La Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 25 de
febrer del 1998, acordà d'aprovar el Plec de Clàusules
Administratives del concurs, per procediment obert i tramitació
ordinària de l'adjudicació de les obres d'instalAlació de cable
estructurat per a la rehabilitació de l'edifici administratiu del
Parlament de les Illes Balears, situat als carrers Palau Reial,
Victòria i Conqueridor  de Palma de Mallorca, per la qual cosa se
sotmet a informació pública el referit Plec, a la seu del Parlament de
les Illes Balears, per un termini de vuit dies hàbils, comptadors des
de la publicació d'aquest anunci en el BOCAIB, durant els quals es
podrà examinar, per si s'hi han de presentar reclamacions.
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Simultàniament, se n'anuncia la licitació, tot i que
s'ajornarà -si fos necessari- en el cas que es presentin reclamacions
a l'esmentat Plec de Clàusules.

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 4/98

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Tipus de contracte: Obres.
Descripció de l'objecte: Execució de les obres
d'instalAlació de cable estructurat per a la rehabilitació de
l'edifici Administratiu del Parlament de les Illes Balears,
situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de
Palma de Mallorca i catalogat com a històrico-
monumental per l'Ajuntament de Palma de Mallorca.

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

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: 16.570.075,- PTA, IVA inclòs.

5.- TERMINI D'EXECUCIÓ
Nou mesos.

6.- GARANTIA
La fiança provisional n'és de 331.401,- PTA.

7.- OBTENCIÓ DE INFORMACIÓ I DOCUMENTS
Departament dels Serveis Tècnics i Departament dels
Serveis Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial,
núm. 16 de Palma de Mallorca. N'hi haurà còpies de
plànols, projecte i Plec de Clàusules a Impresrapit,
carrer Baró Stª Mª del Sepulcre, núm. 7 de Palma de
Mallorca.

8.- DOCUMENTACIÓ SOLVÈNCIA CONTRACTISTA
S'exigirà la documentació que acredita la solvència
tècnica, econòmica i financera del contractista, d'acord
amb l'establert als articles 16 i 17 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

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

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

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

11.- DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR ELS
LICITADORS

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

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

Palma, a 17 de març del 1998.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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