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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

   1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE   MOCIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 3 de març del 1998,
en sessió del matí, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
6237/97, relativa al control de les residències de la tercera edat, i
quedà aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

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

2.- El Pla Gerontològic elaborat pel Govern inclourà un
diagnòstic de la situació actual dels recursos i dels serveis per a les
persones majors existent a l'àmbit de la CAIB, una formulació
d'objectius a aconseguir, tant de recursos de primària, com
recursos intermedis i recursos institucionals per a vàlids i assistits.

Per a la dotació dels esmentats recursos s'onclourà un
estudi de finançament adient i la corresponsabilitat de totes les
administracions responsables."

Seu del Parlament, 5 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

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

matí, de dia 3 de març del 1998, debaté la Interpel•lació RGE núm.
7288/97 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol.

Fou contestada en nom del Govern de la Comunitat per
l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Balanzat i Torres del
G.P. Mixt, Hble Sr. Alorda i Vilarrubias del G.P. Nacionalista-PSM,
Hble Sra. Amer i Riera del G.P. Socialista i Hble Sr. Rovira i de Alós
del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Ramis i
Socías i Grosske i Fiol.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 20 de març de 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 658/98, de
l'Hble. Sr. Diputat Mesquida i Ferrando, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aglomeració humana del dia 20 de gener.
(BOPIB 142 de 6 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de Funció
Pública i Interior.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 735/98, de
l'Hble. Sr. Diputat Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al frau en la dispensació de benzines. (BOPIB 142
de 6 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 744/98, de
l'Hble. Sr. Diputat Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a mesures per congelar el nombre de
cotxes per habitant a les Illes Balears. (BOPIB 144 de 17 de febrer
del 1998).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí, de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
784/98, de l'Hble. Sr. Diputat Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa al Pla d'ordenació
dels recursos naturals. (BOPIB 144 de 17 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí, de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1035/98, de l'Hble. Sr. Diputat Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a denúncies i obertura d'expedients a
ecologistes d'Eivissa. (BOPIB 145 de 20 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí, de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1217/98, de l'Hble. Sr. Diputat 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. (BOPIB 147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1223/98, de
l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de la "setmana blanca". (BOPIB 147 de 6 de
març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1228/98, de
l'Hble. Sra. Diputada García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al "Programa de Qualitat". (BOPIB 147 de 6 de
març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1001/98, de
l'Hble. Sr. Diputat Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a sanció per insults a càrrecs públics.
(BOPIB 145 de 20 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1158/98, de
l'Hble. Sra. Diputada Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a la Direcció General
d'Educació a Mallorca. (BOPIB 146 de 27 de febrer del 1998).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
d'Educació, Cultura i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí, de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1037/98, de l'Hble. Sr. Diputat Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a les declaracions del portaveu del
Govern en relació a la manifestació d'ecologistes. (BOPIB 145 de
20 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel portaveu del
Govern, Sr. Ferrer i Massanet.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació de vocal del Consell Assessor de

RTVE a les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 3 de març del 1998, fou designat per assentiment el Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà com a vocal al Consell Assessor de RTVE
a les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Pregunta RGE. núm. 738/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 3 de març del 1998, fou retirada la pregunta de
referència, relativa a execució a Menorca del Conveni de
Carreteres, tram Maó-Fornells (BOPIB núm. 142, de 6 de febrer del
1998), per la diputada Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de març del 1998, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5969/97, relativa
a ús del català a la Telefònica, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la

Comunitat Autònoma perquè recapti de l'empresa Telefònica que
modifiqui el servei de les cabines públiques, en el sentit que el
missatge escrit que apareix en despenjar l'auricular sigui per defecte
en català, tal com passa a altres comunitats amb llengua pròpia"

Seu del Parlament, 17 de març del 1998.
La Presidenta: 
Maria Carlota Alberola i Martínez.
El Secretari:
Manuel Jaén i Palacios.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista, a
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports, relativa a
qüestionari sobre educació adreçat als pares i mares d'alumnes, pel
procediment d'urgència. (Mesa de 25 de març del 1998).

Palma, a 25 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 149 i següents del Reglament de la Cambra, formula
a l'Hble. Conseller d'Educació, Cultura i Esports la següent
interpel•lació per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.
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Atès el malestar creat als centres escolars públics i entre
els pares d'alumnes d'aquests centres per l'enquesta remesa per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, i atès que aquest
qüestionari no garanteix la confidencialitat dels enquestats, el
Grup parlamentari Socialista interpel•la al Govern de la Comunitat
sobre:

El qüestionari remés per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports als pares i mares d'alumnes i professors i
professores.

Palma, a 17 de març del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1780/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 778/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per prevenir i sancionar el frau en la venda al públic de carburants
a les benzineres de les Illes Balears. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1781/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 670/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
de formació. (Mesa de 25 de març del 1998).

Palma, a 25 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. 778/98
relativa a Mesures del Govern per prevenir i sancionar el frau en
la venda al públic de carburants a les benzineres de les Illes
Balears, la següent moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació
del Govern de la Comunitat per la seva passivitat i ineficàcia
davant la inquietud dels ciutadans pels fraus en el subministrament
de combustible.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a l'urgent desplegament de la Llei de l'Estatut dels
consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, on es prioritzin els següents aspectes:

- Elaboració immediata d'un reglament d'inspecció.

- Establiment d'instruments de coordinació entre els
distints serveis d'inspecció del Govern, i especialment entre el
d'Indústria i el de consum.

- Incorporació d'elements metrològics i de tecnologia
avançada.

- L'aplicació de les sancions previstes a la llei, garantirà
que en cap cas resulti la sanció menor al possible benefici econòmic
del frau, contemplant també la pèrdua de concessions o la retirada
d'autoritzacions als defraudadors.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d'una Comissió no Permanent d'Investigació sobre l'actuació del
Govern de la Comunitat davant el frau de les benzineres i les
circumstàncies en que es produí el cessament o la dimissió de
l'anterior Director General de Consum, senyor Bartomeu Seguí.

4.- El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix a
les associacions de consumidors els seus esforços en la detecció i
denúncia del frau de les benzineres i de la passivitat i ineficàcia del
Govern Balear. El Parlament de les Illes Balears reconeix també la
correcta actitud de l'Associació que agrupa als empresaris del
sector, que en tot moment s'ha mostrat partidària de l'aclariment dels
fets i de la repressió del frau.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a la reducció dels marges de tolerància legals actualment
vigents en la dispensació de carburants al públic, tot incorporant les
consideracions adients en relació a variacions degudes a
circumstàncies ambientals (temperatura i d'altres), de tal manera que
quedi garantida la màxima protecció dels drets dels consumidors.

Palma, a 19 de març 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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE. núm. 670/98
relativa a la política de formació del Govern, la següent moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata la carència
d'objectius i criteris polítics en matèria de formació del Govern de
les Illes Balears, que es manifesta en una molt baixa rendibilitat
social dels nombrosos recursos econòmics aplicats.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

2.1.- Elaborar una diagnosi de les necessitats de formació
tenint en compte els diferents grups de població als que han d'anar
dirigides i els sectors econòmics que la requereixen.

2.2.- Confeccionar un Pla de Formació que determini els
objectius, les accions, els doblers i el termini d'aplicació del mateix.

2.3.- Remetre anualment al Parlament una avaluació del
compliment dels objectius del Pla de Formació.

2.4.- Establir una coordinació efectiva amb els agents
socials i econòmics, garantint la participació dels mateixos en
l'elaboració d'objectius i polítiques a desenvolupar.



BOPIB núm.150 - 27 de març del 1998 4313

2.5.- Complir els requeriments legals que estableix  el
decret balear 174/96, Regulador dels Programes de Funció
Professional Ocupacional.

2.6.- Constituir un observatori permanent dels mercats
de treball que elabori diagnosis continuades de les necessitats de
formació i en general de polítiques actives d'ocupació.

Palma, a 18 de març del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1680/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals
de les Illes Balears a la xarxa europea Natura 2000. (Mesa de 25 de
març del 1998).

 RGE núm. 1685/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
formatius realitzats per PIMEM Menorca amb fons del Pla Mestral.
(Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1686/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
territorial de la programació expositiva de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1687/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data que el
Govern de la Comunitat ha remés el Decret de moratòria turística
al Consell Consultiu. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1688/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'electrificació rural. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1725/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa als
centres escolars desvinculats de la societat. (Mesa de 25 de març
del 1998).

 RGE núm. 1726/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
avaluar el sistema educatiu en base a unes enquestes individuals als
professors. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1727/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
programacions i memòries dels centres educatius. (Mesa de 25 de
març del 1998).

 RGE núm. 1728/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
conducta dels professors. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1729/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions de
la Conselleria d'Educació en relació a l'enquesta enviada als
professors de les Illes Balears. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1730/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a utilització de les
dades de l'enquesta per part de la Conselleria d'Educació. (Mesa de
25 de març del 1998).

 RGE núm. 1731/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a avaluar a
funcionaris i serveis de la CAIB. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1738/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a catàleg i llocs singulars.
(Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1747/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a polígon
industrial de Mercadal. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1751/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a congressos i
seminaris que ha participat Foment Industrial. (Mesa de 25 de març
del 1998).

 RGE núm. 1752/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actualització del
directori d'empreses previst per Foment Industrial. (Mesa de 25 de
març del 1998).

 RGE núm. 1753/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a col•laboracions
de Foment Industrial amb la Cambra de Comerç. (Mesa de 25 de
març del 1998).

 RGE núm. 1754/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a fires d'artesania
balear. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1755/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a suport logístic
al CEEI Balears. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1756/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promocions de
naus niu als diferents municipis. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1757/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a naus niu d'Inca.
(Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1758/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a contaminació
d'aqüífers. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1759/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a depuradora de
Manacor. (Mesa de 25 de març del 1998).
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 RGE núm. 1760/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla integral
de transport Aeri. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1761/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a línies aèries
deficitàries en vols interinsulars. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1762/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rutes aèries
d'interès públic. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1785/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informe sobre caràcter d'explotació agrària a Sant Tomeu
(Alaior). (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1786/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informes sol•licitats i tramitats per determinar el caràcter
d'explotació agrària en els casos d'expedients per habitatges
unifamiliars aïllats i habitatges annexos a explotacions agràries,
relatius a l'illa de Menorca. (Mesa de 25 de març del 1998).

Palma, a 25 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 escrita.

Quins espais naturals ha proposat el Govern Balear per
formar part de la xarxa europea Natura 2000?

En base a quins criteris s'han seleccionat els espais?

En quina data ha comunicat el Govern Balear la seva
proposta al Govern Espanyol?

Palma, a 16 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins han estat els programes formatius realitzats per
PIMEM Menorca el 1997, finançats amb fons del Pla Mestral, per
part del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 13 de març del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Com es distribuirà territorialment la programació
expositiva que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports preveu
realitzar el 1998, i que disposa d'un pressupost anunciat de 70
milions?

Palma, a 13 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.

En quina data ha remés el Govern de la Comunitat el
Decret 9/1998, de 23 de gener, pel qual s'aproven les mesures
transitòries relatives al procediment d'expedició d'autoritzacions
prèvies i d'obertura de construccions, obres i instal•lacions
d'empreses i activitats turístiques, al Consell Consultiu?

Palma, a 13 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.

Quins projectes d'electrificació rural estan pendents
d'execució a les Illes Balears? Especificant municipi, pressupost i
finques afectades.

Quines són les previsions d'inversió per al 1998 en matèria
d'electrificació rural?

Quins són els criteris per prioritzar l'execució dels
diferents projectes pendents?

Palma, a 13 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.
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Aquest mes de març el Conseller d'Educació ha enviat
una carta als professors de les Illes, juntament amb una enquesta
i el programa de mesures que vol introduir el Govern.

A la carta del Conseller s'afirma "...els centres escolars,
fins avui bastant desvinculats de la societat,"

En que es basa el Sr. Conseller per fer tal afirmació?

Té la Conselleria d'Educació algun estudi, informe o
només és la impressió del Conseller que avalen aquesta afirmació?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De què serveixen els innumerables documents (Projecte
Curricular del Centre, Programació General Anual del Centre, on
hi ha entre d'altres el Projecte Lingüístic del Centre i el Projecte
Educatiu del Centre. Les programacions d'aula, el Document
d'Organització del Centre on hi ha els horaris dels professors, dels
alumnes, les deficiències de les aules i dels altres espais dels
centres, les necessitats i millores d'infrastructura del Centre... i en
acabar el curs la Memòria de fi de curs) que les autoritats
educatives exigeixen als mestres per controlar el funcionament
dels centres, dels professors i del curs. Documents que suposen
innombrables reunions i treballs als docents, si a l'hora d'avaluar
el sistema educatiu i el funcionament dels centres no es té en
compte, el que en ells s'hi recull i es vol avaluar el sistema
educatiu en base a unes enquestes individuals als professors?

De què serveix el treball dels equips directius i la
preparació de les esmentades reunions, si la conselleria els hi fa el
pont amb les enquestes?

De què serveixen les entrevistes, visites als centres, etc.
que realitzen els inspectors de zona, sinó és per valorar la situació
i l'actuació dels professionals de cada centre?

De què serveixen l'anàlisi, els debats i els acords, primer
cicles, després al claustre de professors i al Consell Escolar de
cada centre, sobre els documents abans esmentats, si les autoritats
educatives no han de tenir en compte aquests acords i per avaluar
el sistema educatiu es vol fer en base a una enquesta als docents?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no s'inclou el qüestionari, o el que amb ell
es vol aconseguir, a algun document dels que s'exigeix als centres,
Document d'Organització del Centre o a la Programació General
Anual del mateix, i es sol•liciten possibles solucions de les
deficiències?

La consideració sobre la qualitat de l'educació que
imparteix el sistema educatiu en les diferents matèries, no s'hauria
d'exigir en les programacions i les memòries del centre?

Les deficiències a les instal•lacions del centres docents no
estan recollides en la Programació General Anual ni en el Document
d'Organització de cada centre, per quin motiu es torna a preguntar
a l'enquesta?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En l'enquesta enviada pel Conseller d'Educació als
professors de les Illes es demana sobre la conducta dels professors.

Està en les funcions del personal docent d'opinar sobre la
conducta dels seus companys?

No hi ha fórmules legals a l'abast de l'autoritat educativa
per posar remei per prevenir conductes o actuacions de docents que
no compleixen amb la seva feina?

Pensa realitzar el Govern Balear enquestes amb preguntes
com aquesta als altres funcionaris de la Comunitat Autònoma per
avaluar com funcionen els altres serveis de la CAIB i l'actitud dels
seus funcionaris?

Referit a l'actitud dels alumnes, no creu el Conseller
d'Educació que l'actitud dels alumnes s'haurien de tractar més
seriosament amb els tutors, pares, equips psicopedagògics,
orientadors, etc. i no d'una manera frívola com la que es fa a
l'enquesta?

Què es pretén aconseguir amb aquesta pregunta?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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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.

En funció a cada resposta de l'enquesta enviada pel
Conseller d'Educació als professors de les Illes Balears, quina serà
l'actuació de la Conselleria?

Palma, a 17 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.

Al final de l'enquesta, enviada pel Conseller d'Educació
als professors de les Illes Balears, es recorda que les dades
facilitades s'utilitzaran als efectes que consideri la Conselleria
d'Educació.

Quins són aquests efectes per utilitzar les dades abans
esmentades?

Apart del desprestigi dels docents i de l'ensenyament
públic, la Conselleria d'Educació persegueix alguna altre cosa amb
aquesta enquesta?

Palma, a 17 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.

El Govern Balear amb enquestes d'aquest tipus vol
avaluar únicament el treball, la dedicació i l'actitud del personal
docent o es farà extensiu a altres funcionaris i serveis de la CAIB?

No creu que és discriminatori que enquestes d'aquest
tipus només es realitzi a segons quins treballadors de la CAIB?

Palma, a 17 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 persones, amb especificació de nom i llinatges,
titulació acadèmica, cos al qual pertanyen i situació administrativa,
ocupen tots i cada un dels llocs del Catàleg i llocs singulars de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

En quina situació es troben les obres del polígon industrial
de Mercadal que Foment Industrial havia d'executar l'any 1997?

Quins solars corresponents a Foment Industrial SA, s'han
venut?

A quines empreses s'han venut?

Quin ha estat el preu de cada solar?

Quins li queden per vendre?

Quins fons de finançament ha tengut l'execució de
l'esmentat polígon?

Quins fons de finançament es preveia per l'execució de
l'esmentat polígon?

Palma, a 18 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.

En quins congressos ha participat Foment Industrial durant
1997?

En quins seminaris ha participat Foment Industrial durant
1997?

Quines persones en representació del Govern han
participat en aquests congressos i seminaris?

Quin ha estat el cost de la participació del Govern Balear
a cada un d'aquets congressos i seminaris?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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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.

En quina situació es troba l'actualització del directori
d'empreses previst per Foment Industrial durant el 1997?

Quin control va dur Foment Industrial de les empreses
participades durant el 1997?

Quina ha estat la desinversió que ha fet durant el 1997
de les esmentades empreses?

Quines són les empreses participades pel Govern?

Quina és la participació del Govern a cada una
d'aquestes empreses?

Quan preveu que es complirà l'objectiu estratègic de
desinvertir a les empreses participades pel Govern?

Palma, a 18 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 col•laboracions amb la Cambra de Comerç ha
tengut Foment Industrial durant el 1997 per facilitar la presència
dels industrials de les Illes a fires de mercats emergents?

Quins són aquests mercats emergents?

A quines fires s'ha participat?

Quins han estat els ajuts de Foment Industrial a les
empreses?

Quin cost ha tengut cada un d'aquests ajuts a cada una de
les empreses?

Palma, a 18 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.

A quines fires d'artesania balear ha col•laborat Foment
Industrial amb la Direcció General de Comerç?

Quin cost ha tengut cada una d'aquestes col•laboracions?

Quina ha estat la participació del sector a cada una
d'aquestes fires?

Palma, a 18 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 actuacions ha realitzat Foment Industrial per oferir
suport logístic al CEEI Balears durant el 1997?

Quin cost ha tengut cada una d'aquestes activitats?

Palma, a 18 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.

Quantes promocions ha fet Foment Industrial de naus niu
als diferents municipis durant el 1997?

S'ha realitzat l'estudi de necessitats que aconselli
promocionar naus niu als diferents municipis?

Quines promocions ha fet directament Foment Industrial?

A quines promocions a actuat com a impulsor?

A quins municipis s'han fet aquestes promocions?

Palma, a 18 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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En quina situació es troba l'execució de les naus niu d'Inca
previstes per Foment Industrial per l'any 1997?

Quins mòduls s'han adjudicat?

A quines empreses s'han adjudicat?

Quants dels mòduls adjudicats s'han venut?

A quines empreses s'han venut?

Quin ha estat el preu de cada mòdul?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina intervenció ha tengut la Conselleria de Sanitat en
quant a la contaminació d'aqüífers produït per les obres de la
depuradora de Manacor?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quina intervenció ha tengut la Conselleria de Medi
Ambient en quant a la contaminació d'aqüífers produït per les
obres de la depuradora de Manacor?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quan tendrà enllestit el Govern un Pla Integral de
Transport Aeri?

Quines competències ostenta el Govern per aprovar
aquest Pla i quin serà el seu nivell d'obligatorietat?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preveu el Govern subvencionar amb recursos propis les
línies aèries deficitàries en vols interinsulars?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines rutes aèries considera el Govern que haurien de ser
declarades d'interès públic?

Palma, a 18 de març del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el paratge de Sant Tomeu (Alaior), afectat
parcialment per l'Àrea Natural d'Especial Interès núm. 11, es
presentà sol•licitud de construcció "d'habitatge annex a explotació
agrària i transformació d'habitatge existent en magatzem".,
promoguda per Winfried i Emilie Rauch, que primer s'havia intentat
aconseguir sota la fórmula "d'habitatge unifamiliar aïllat";

Atès que el pressupost del projecte d'aquest "annexa
explotació agrària" és de 65.637.442 pessetes, la qual cosa indica
l'envergadura del mateix, com també ho indiquen els 1.500 m3 de
volum de l'edifici;

Atès que és possible que aquesta edificació no fos
destinada a la seva funció pel manteniment d'una explotació agrària,
sinó senzillament com a residència;

Atès que l'informe de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria, de dia 27-05-1996, signada pel coordinador, sr.
Alejandro Pax, s'afirma literalment "l'Explotació de l'Hort de fruites
de Sant Tomeu és una Explotació agrària"., referint-se a la
superfície ocupada pel projecte d'habitatge dels srs. Rauch;

Formulam les preguntes següents:
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1.- Accepta el Govern de les Illes Balears com a propi
i correcte l'informe sobre el caràcter d'explotació agrària, en
relació a la superfície ocupada pel projecte promogut pels srs.
Rauch al paratge de Sant Tomeu (Alaior) i signat pel coordinador
insular de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria a
Menorca, sr. Alejandro Pax?

2.- En base a quins elements, arguments i dades, s'afirma
que la superfície afectada per la sol•licitud dels srs. Rauch, a Sant
Tomeu (Alaior), és una "explotació agrària"?

3.- S'ha determinat la necessitat de la construcció d'un
habitatge de les característiques del projectat en aquesta
sol•licitud, per a la viabilitat d'explotació agrària de la superfície
afectada?

Palma, a 19 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

¿Quines peticions, de la Comissió Insular d'Urbanisme
de Menorca, en el cas d'expedients relatius a habitatges
unifamiliars aïllats en sòl no urbanitzable, i dels ajuntaments, en
el cas d'annexes a explotacions agràries, d'informes  per
determinar el caràcter d'explotació agrària, relatius a l'illa de
Menorca, ha rebut la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria, durant els anys 1995, 1996 i 1997?, indicant
individualment cada petició i data d'entrada a la conselleria.

¿Quins informes ha emès, la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria, en resposta a les sol•licituds anteriorment
indicades?, indicant informes emesos a cadascuna de les
sol•licituds i data d'emissió.

Palma, a 19 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella I Coll.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1718/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Comissió Paritària"
a la que es refereix la resolució nombre 2866 de la Conselleria de
la Funció Pública i Interior. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1719/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contrapartides
del Govern Central per tal que part de l'obra de Sa Costera sigui
finançada pel Govern Balear. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1720/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions del Govern per tal
d'esbrinar responsabilitats en l'accident mortal d'un turista en el Port
d'Alcúdia. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de
març del 1998).

 RGE núm. 1721/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a termini de
"unes setmanes" per a presentar el Pla de Transports. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1722/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data prevista
d'entrada en funcionament de la dessaladora de la Badia de Palma.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de març del
1998).

 RGE núm. 1735/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a substitució dels
turbohèlices per reactors. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1737/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a senyalització en català
al túnel de Sóller. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
25 de març del 1998).

 RGE núm. 1739/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta a sol•licitud de
documentació. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25
de març del 1998).

 RGE núm. 1741/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tramvia de la
Badia de Palma. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1742/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a discriminació
dels ciutadans de les Illes Balears en l'ús del transport públic a la
ciutat de Palma. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1766/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conflicte creat per
la Delimitació de Costes a Formentera. (Mesa de 25 de març del
1998).

 RGE núm. 1767/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a integrants dels
comitès especialitzats a la Comissió Balear de Medi Ambient. (Mesa
de 25 de març del 1998).

Palma, a 25 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.
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A quina "Comissió Paritària" es refereix la resolució
nombre 2866 de la Conselleria de la Funció Pública i Interior amb
data 6 de febrer del 1998, per la qual es creen diversos llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria esmentada?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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 a l'Hble. Conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral del Govern de la CA, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins compromisos o contrapartides ha assumit el
Ministeri de Medi Ambient a canvi de que el Govern Balear
financiï la construcció 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 17 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions ha duit a terme el Govern de la
Comunitat per tal d'esbrinar possibles responsabilitats en
l'accident mortal d'un turista en el Port d'Alcúdia el passat dia 15
de març?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Molt Honorable President del Govern de la
CA, la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Considera el Molt Honorable President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que ja s'ha complert el termini de
"unes setmanes" que tenia el Conseller de Foment per a presentar
el Pla de Transports, segons va afirmar el mateix President del
Govern en el debat sobre l'estat de la Comunitat (dia 8 d'octubre
del 1997?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la data prevista d'entrada en funcionament
("recepció provisional") de la dessaladora de la Badia de Palma?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Molt Honorable President del Govern de la CA, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el President de les Illes Balears les gestions
del President de la Comunitat Valenciana per tal que la companyia
aèria Air Nostrum substitueixi en les línies que serveixen les Illes
Balears els avions turbohèlices per reactors?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 a l'Honorable Conseller de Foment del Govern de la CA, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Creu el Sr. Conseller de Foment que ja es donen les
condicions adequades per exigir a l'empresa concessionària del
Túnel de Sóller perquè utilitzi la senyalització en català juntament
en l'existent en castellà?

Palma, a 17 de març 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 a l'Honorable Conseller d'Educació, Cultura i Esports del
Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Quan pensa el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports
contestar a les sol•licituds de documentació RGE núm.
173/98,174/98, 175/98, 176/98, 177/98 i 178/98?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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 CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba el projecte per a la construcció
d'un tramvia a la Badia de Palma que en el seu moment va ser
presentat pel Conseller de Foment i el Batle de Palma?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 Molt Honorable President de la CAIB, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el President del Govern de les Illes Balears
alguna mesura per tal d'evitar la discriminació dels ciutadans de
les Illes Balears en l'ús del transport públic a la ciutat de Palma?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Quines gestions concretes ha duit a terme el Govern
Balear davant el Govern central per tal de resoldre el conflicte
creat a Formentera per la delimitació realitzada per la Demarcació
de Costes?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

Creu el Govern que les associacions de conservació de
la naturalesa han de formar part dels comitès especialitzats de la
Comissió Balear de Medi Ambient?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1724/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM , relativa a bars i
restaurants al Port de Ciutadella, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1732/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM , relativa a llengua
en que s'imparteixen les classes, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1733/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM , relativa a llengua
catalana pròpia de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1748/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM , relativa a
respostes de l'enquesta en funció de l'interès polític del Partit
Popular, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 25 de març del 1998).

 RGE núm. 1749/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM , relativa a filosofia
del Partit Popular que ha gestionat l'educació de l'Estat, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de
març del 1998).

 RGE núm. 1750/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM , relativa a
programes i exigències del MEC, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de març del 1998).

Palma, a 25 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 comissió.

Per quin motiu es permet ocupar tota la vorera als bars i
restaurants del Port de Ciutadella obligant als vianants a caminar per
la calçada?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En l'enquesta enviada pel Conseller d'Educació als
professors de les Illes Balears hi ha una pregunta sobre la llengua
en que s'imparteixen les classes.

No es reflecteix en el Projecte Lingüístic de cada centre
que la seva Conselleria exigeix als centres docents en quina
llengua s'imparteixen les classes?

Amb els horaris dels mestres i el Projecte lingüístic del
centre la Conselleria d'Educació ja sap en quina llengua
s'imparteixen les classes?

Per quin motiu ho torna demanar?

No s'en fia el Sr. Conseller del que han aprovat els
Claustres de Professors i els Consells Escolars de cada centre
sobre els projectes lingüístics que necessiten realitzar una
enquesta als professors per saber la situació del sistema educatiu?

Palma, a 17 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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 oral davant comissió.

En referència a l'enquesta enviada pel Conseller
d'Educació als professors de les Illes Balears.

Per quin motiu a l'apartat sobre quina llengua
s'imparteixen les classes es parla de "llengua catalana
exclusivament" no hi ha l'afegitó de pròpia de les Illes Balears,
que si s'ha posat a la resposta "Principalment en llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears"?

Suposa el Conseller que els docents que imparteixen les
classes exclusivament en llengua catalana no és la pròpia de les
Illes Balears i els que l'imparteixen "principalment en llengua
catalana..." ho fan en la pròpia de les Illes Balears?

Per quin motiu cap de les dues possibles respostes sobre
la llengua castellana no hi ha cap tipus d'afegitons?

Palma, a 17 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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 comissió.

A la pregunta sobre els programes i exigències que ha fet
el MEC, en l'enquesta remesa pel Conseller d'Educació als
professors de les Illes Balears, hi ha una resposta on es parla dels
"resultats d'una filosofia ben intencionada, però irreal per dur-la a
la pràctica".

Per quin motiu es fa una pregunta sobre una filosofia ben
intencionada del MEC i no s'explica de quina filosofia es tracta?

No creu un poc tendenciosa l'esmentada enquesta, amb
preguntes on el número de possibles respostes positives o negatives,
està posat en funció de l'interès polític del Partit Popular i del seu
Govern?

Palma, a 18 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

A la pregunta sobre els programes i exigències que ha fet
el MEC, en l'enquesta remesa pel Conseller d'Educació als
professors de les Illes Balears, hi ha una resposta on es parla dels
"resultats d'una filosofia ben intencionada, però irreal per dur-la a
la pràctica".

Aquesta pregunta es refereix a la filosofia del Partit
Popular que ha gestionat l'educació de l'Estat durant els dos últims
anys?

O a una altra filosofia?

Palma, a 18 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

En referència a l'enquesta remesa pel Conseller d'Educació
als professors de les Illes Balears,

per quin motiu a la pregunta sobre els programes i les
exigències que ha fet el MEC, fins ara, de quatre possibles respostes
n'hi ha tres de negatives i una de molt positiva?

Palma, a 18 de març del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1768/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a polítiques d'igualtat en l'accés
a la Universitat de les Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació
davant la comissió de Cultura, educació i Esports. (Mesa de 25 de
març del 1998).

Palma, a 25 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.

De l'estudi de les dades de matriculació a la Universitat
de les Illes Balears durant els últims anys, destaquen dos fets
particularment notoris i negatius. El primer, que és d'àmbit
general, és el del baix índex d'estudiants en relació a les mitjanes
de l'Estat espanyol i de la Unió Europea. El segon, que motiva
aquesta moció, és el de la desigualtat entre els índexs d'estudiants
de Mallorca i de les altres illes. La realitat és que l'índex
d'estudiants universitaris de Mallorca duplica al de Menorca i
encara més al d'Eivissa i Formentera. Aquesta abismal diferència
només es corregeix lleugerament s'hi aplicam la variable
d'estudiants que cursen carreres universitàries o superiors a altres
universitats.

Naturalment, el nivell de formació d'una societat no
depèn únicament dels índexs de formació superior i universitària,
però no hi ha dubte que aquests ens donen una idea de que durant
aquests anys es consoliden nivells de preparació diferents a
cadascuna de les illes; nivells que poden produir en uns anys una
diferenciació negativa per Menorca.

La principal causa d'aquestes diferències radica en la
desigual càrrega econòmica que representa la realització d'estudis
universitaris o superior, molt superior, lògicament, per a les
famílies menorquines, eivissenques o formenterenques. Aquesta
càrrega, que es pot situar en un cost d'un milió de pessetes per
any, incideix principalment en aquelles famílies de rendes baixes
per les quals és un sacrifici impossible sufragar les despeses dels
estudis dels seus fills fora de l'illa de residència;

La solució d'obrir Extensions Universitàries és molt
limitada, i en cap cas contraresta els danys de la desigualtat.
Positiva per quan dóna resposta a demandes concretes i projecta
la presència real de la Universitat a totes les illes, mai no pot ser
argument per intentar ocultar la injustícia de la desigualtat per raó
de residència.

En motiu de la presentació dels pressuposts per el 1998,
el Govern Balear indica l'existència d'una partida de 100 milions de
pessetes per a iniciar una política de beques que compensin els
efectes negatius de la insularitat respecte de Mallorca. Si tenim en
compte el número de matriculats d'Eivissa, Formentera i Menorca
a la UIB, així com el cost mig d'un any, aquesta quantitat
representaria aproximadament el 8% del total. Per altra banda, tot
i que es va anunciar fa mig any, no coneixem que s'hagi
desenvolupat l'anunci per fer que els 100 milions de pessetes siguin
d'aplicació pel curs 1997/1998.

És per aquests motius que presentam la següent proposició
no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
per a què els 100 milions de pessetes anunciats per dedicar a beques
que compensin parcialment els greuges de la insularitat, siguin
d'aplicació pel curs 1997/1998, adoptant per això les mesures
oportunes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear
perquè la partida de 100 milions de pessetes, sigui incrementada en
un 100% per al curs 1998/1999, i així progressivament fins
aconseguir els nivells d'igualtat desitjables entre els habitants de les
Illes Balears.

Palma, a 16 de març del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 6193/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de l'Ibavi als quals serà
d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

Del personal contractat per l'Ibavi, la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats és d'aplicació al Sr. Isidoro Marcos Sanz,
director-gerent de l'esmentat institut.

Les retribucions del director-gerent, incloent-hi les quotes
de seguretat social a càrrec de l'Ibavi per l'any 1998 ascendeixen a
un total de 12.996.738 pessetes.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 6196/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de Gesma als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

L'única persona de l'empresa pública Gestió Sanitària de
Mallorca que està inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/96
d'incompatibilitat dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB és la següent:

Lluís Coll Real, director-gerent.
Retribucions: Bàsiques 7.397.145 pessetes.

Complementàries 1.268.082 pessetes. Seguretat Social a càrrec de
l'empleador 1.498.100 pessetes.
 

Palma, 22 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 6197/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de Serbasa als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

L'única persona de l'ens públic de caràcter autònom
Servei Balear de la Salut que està inclosa en l'àmbit d'aplicació de
la Llei 2/96 d'incompatibilitat dels membres del Govern i alts
càrrecs de la CAIB és la següent:

José M. Campuzano Casasayas, director-gerent.
Retribucions: Bàsiques 2.434.297 pessetes.

Complementàries 5.050.778 pessetes. Seguretat Social a càrrec de
l'empleador 1.460.124 pessetes.
 

Palma, 22 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 6199/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de Fires i
Congressos de Balears, S.A. als quals serà d'aplicació la Llei 2/96
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de
28 de novembre del 1997).

D'acord amb l'establert a l'article 2.e) de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, sobre incompatibilitats d'alts càrrecs de la
CAIB, els llocs afectats per l'esmentada són:

President executiu. Retribució 3.431.912 pessetes.
SS/empresa 1.300.684 pessetes

Director general. Retribució 9.024.066 pessetes.
SS/empresa 1.270.958 pessetes

El càrrec de president executiu l'ocupa el Sr. Gaspar
Oliver Mut, i el de director general el Sr. Domingo Ferrari
Mesquida.
 

Palma, 17 de desembre del 1997.
El Director General de Fires i Congressos de Balears, S.A:
Domingo Ferrari i Mesquida.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 6200/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de Parc Bit
Desenvolupament S.A. als quals serà d'aplicació la Llei 2/96
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de
novembre del 1997).

A la societat Parc Bit Desenvolupament S.A. no hi ha
personal contractat al qual afecti allò establert en la Llei 2/1996
d'incompatibilitat que incorri en incompatibilitat alguna.
 

Palma, 29 de gener del 1998.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 6202/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal eventual de
gabinet (PEG) dels Serveis de Millora Agrària S.A. als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

L'empresa pública Serveis de Millora Agrària, S.A. només
compta amb un "alt càrrec" (ACA) o "personal eventual de gabinet"
(PEG), que és un director gerent, el Sr. Lorenzo Rigo Rigo, a qui li
és d'aplicació la Llei 2/1996, de 19 de novembre, referent a alts
càrrecs, incompatibilitats.

En conseqüència no hi ha cap ACA o PEG relacionat amb
Semilla a qui no li sigui d'aplicació la Llei d'incompatibilitats.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 6203/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal eventual de
gabinet (PEG) de l'Institut de Biologia Animal S.A. als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

No hi ha cap membre d'alta direcció contractat per
l'Institut de Biologia Animal de Balears S.A. Al Sr. J. Pou de Pablo
té un contracte laboral i realitza les funcions de gerència.
 

Palma, 18 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 6204/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal
eventual de gabinet (PEG) de Parc Bit Desenvolupament S.A. als
quals no serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del
1997).

La societat Parc Bit Desenvolupament S.A. no tindrà alts
càrrecs i personal eventual de gabinet pel 1998, als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/1996, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 6205/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal
eventual de gabinet (PEG) de Fires i Congressos de Balears S.A. als
quals no serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del
1997).

D'acord amb l'establert a l'article 2.e) de la Llei 2/1996
de 19 de novembre sobre incompatibilitats d'alts càrrecs del
Govern de la CAIB, no existeix cap lloc ACA i PEG no sotmès a
aquesta llei.
 

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

S.A.
Domingo Ferrari i Mesquida.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 6207/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal
eventual de gabinet (PEG) del Servei Balear de la Salut als quals no
serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

L'únic alt càrrec del Servei Balear de la Salut és el
director-gerent, que està sotmès a la Llei 2/96 d'incompatibilitats
dels alts càrrecs de la CAIB.

El Serbasa no té personal eventual de gabinet.
 

Palma, 13 de gener del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 6208/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal eventual de
gabinet (PEG) de Gestió Sanitària de Mallorca als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

L'únic alt càrrec del Gestió Sanitària de Mallorca és el
director-gerent, que està sotmès a la Llei 2/96 d'incompatibilitats
dels alts càrrecs de la CAIB.

Gestió Sanitària de Mallorca (Gesma) no té personal
eventual de gabinet.
 

Palma, 13 de gener del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 6211/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal eventual de
gabinet (PEG) de l'Ibavi als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de
novembre del 1997).

No hi ha cap alt càrrec i personal eventual de gabinet a
l'Ibavi al qual no serà d'apliicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB.
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 6213/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal eventual de
gabinet (PEG) de l'Institut Balear de Sanejament als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del Govern
i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

Li serà d'aplicació a l'alt càrrec que figura al codi ACA i
PEG del pressupost, la Llei d'incompatibilitats.
 

Palma, 23 de gener del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socias.
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Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 6215/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs i personal
eventual de gabinet (PEG) del Centre Balears Europa als quals no
serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

El Centre Balears Europa no tindrà alts càrrecs i
personal eventual de Gabinet pel 1998, als quals no serà
d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
 

Palma, 10 de desembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 6217/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs dels Serveis de
Millora Agrària S.A. als quals serà d'aplicació la Llei 2/96
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de
28 de novembre del 1997).

De la totalitat de les persones contractades per l'empresa
"Serveis de Millora Agrària S.A.", la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats, serà d'aplicació al director gerent de l'entitat,
el Sr. Lorenzo Rigo Rigo, les seves retribucions i el seu cost
empresa a la seguretat social, són els següents:

Salari base 632.768 *14 = 8.858.752 pessetes
Antiguitat 63.277 *14 = 885.878 pessetes
Seguretat Social 32,5% s/407.708 *12 = 1.590.061 pessetes
Total:  11.334.691 pessetes.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 6218/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de l'Ibatur als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

Atès l'apartat e) de l'article 2 de la Llei 2/1996, com a
personal que percep retribucions amb càrrec als pressupostos de
l'Ibatur, queda sotmès al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs
de la CAIB, el Sr. Segismundo Morey Ramon, que rep les
següents retribucions:

Bàsiques: 7.921.592 pessetes
Complementàries:
Quotes a la Seguretat Social a càrrec de l'Ibatur: 1.421.592
pessetes.

Les dades estan referides a l'any 1997. En el projecte de
pressupostos generals per a 1998 està previst un augment del 2,1%.

El càrrec de president de l'Ibatur l'ostenta l'Il•lm. Sr.
Director General de Promoció de la Conselleria de Turisme, Sr.
Pedro Pascual Fullana.
 

Palma, 22 de desembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 6219/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs del Centre Balears
Europa als quals serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

El Centre Balears Europa només tindrà com a alts càrrecs
el 1998, el Sr. Cristòfol Soler Cladera, director gerent i el Sr.
Fernando Llanos Aramburu, director de relacions exteriors; als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

S'adjunten retribucions bàsiques i complementàries,
incloent-hi les quotes de seguretat social a càrrec de l'empleador per
l'any 1998.

Fernando Llanos: Sous 8.961.782. Seg. Social C. Obrera 295.404.
Seg Social C. Empresa 1.762.692. Seg. Social cost empr. 1.467.288.
IRPF 2.659.977. Net 6.006.401. Cost total 10.429.070

Cristòfol Soler: Sous 9.537.779. Seg. Social C. Obrera 295.404. Seg
Social C. Empresa 1.762.692. Seg. Social cost empr. 1.467.288.
IRPF 3.910.490. Net 7.094.577. Cost total 11.005.067
 

Palma, 10 de desembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 6221/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de
Sanejament als quals serà d'aplicació la Llei 2/96 d'incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre
del 1997).

És d'aplicació la Llei d'incompatibilitats al director-gerent
de l'Institut Balear de Sanejament Sr. Gabriel de Juan Coll.

Les retribucions per l'exercici 1998 són les següents:

Salari: 9.906.540 pessetes
Antiguitat: 204.295 pessetes
Quota S.S. a càrrec de l'empresa: 1.496.200
 

Palma, 22 de desembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José M. González Ortea.
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 6233/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a solars i terrenys comprats
per l'Ibavi al 1997 (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del
1997).

(S'especifica localització, cost, metres, qualificació, data compra,
i nom venedor)

Palma, es Pil•larí / 59.500.000 / 43.62 / rústic / 21.10.97 /
Mercadal Barceló, Antonio
Sa Pobla, carrer Fadrins / 35.184.000 / 666 / edifici / 18.11.97 /
Construcciones Abisa S.A.
Felanitx, av. Argentina / 30.000.000 / 2.375 / urbà / 06.11.97 /
Ajuntament de Felanitx
Eivissa Can Misses / --- / 7.771 / SUP / 07.11.97 / Ajuntament
Eivissa
Maó, carrer St. Ciril / 540 / urbà / 29.09.97 / Ajuntament Maó
Ciutadella, sa Coma, solar 8 / 18.680.000 / 671 / urbà / 07.07.97
/ Ajuntament Ciutadella
Palma, es Vivero / 107.000.000 / 25.288 / urbà / 23.12.97 / Ditapi
S.L.

La data de publicació de l'oferta pública de compra fou
dia 9 de juliol de 1997.
 

Palma, 16 de gener del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 6234/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a solars i terrenys comprats
per l'Ibavi al 1995 (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del
1997).

(S'especifica localització, cost, metres, qualificació, data compra,
i nom venedor)

Palma, Son Banya / 18.000.000 / 21.176 / urbà / 12.07.95 / Càritas
Diocesana
Palma, carrer Tomàs Rul•lan / 132.000.000 / 4.830 / urbà /
19.09.95 / Promociones Ses Nostres Cases S.L.
Palma, Secar de la Real / --- / 2.947 / urbà / 01.12.95 / Ajuntament
de Palma
Palma, carrer Curtidores / --- / 136 / urbà / 01.12.95 / Ajuntament
de Palma
Palma, Son Ferriol / --- / 1.430 / urbà / 01.12.95 / Ajuntament de
Palma
Palma, carrer Berard / --- / --- / edifici / 01.12.95 / Ajuntament de
Palma
Inca, es Blanquer / 61.050.000 / 3.843 / urbà / 15.12.95 / Es Poli
S.A.

Les dates de publicació de les ofertes públiques de compra
foren dia 15 de juny de 1994 i dia 1 de setembre de 1995..
 

Palma, 16 de gener del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 6235/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a solars i terrenys comprats
per l'Ibavi al 1996 (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del 1997).

(S'especifica localització, cost, metres, qualificació, data compra, i
nom venedor)

Palma, Secar de la Real / --- / 5.160 / urbà 7 01.12.96 / Ajuntament
de Palma
Llucmajor, carrer Gràcia / 21.925.060 / 6.305 / urbà i SUP /
05.11.96 / Gesinar S.L.

L'oferta pública del solar adquirit es va convocar dia 1 de
setembre de 1995. Durant 1996 es convocà concurrència d'ofertes
per a l'adquisició de solars i edificis dia 20 de novembre.
 

Palma, 16 de gener del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 6252/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a aplicació al Sr. Pere Rotger de la
Llei d'incompatibilitats (BOPIB núm. 132 de 28 de novembre del
1997).

El Govern fa comptes aplicar al Sr. Pere Rotger la Llei
2/1996. El motiu per a l'exempció és la modificació del punt 3 de
l'article 6 de la Llei 2/1996, que s'aprovà a la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.
 

Palma, 26 de gener del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

al Projecte de Llei RGE. núm. 1548/98, sobre 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 25 de març del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 1844/98,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, 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 14 d'abril,
a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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