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AG) RGE núm. 2322/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de transport i residència. 4422

 
AH) RGE núm. 2323/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos

de formació de l'Escola de policia Local. 4422
 

AI) RGE núm. 2324/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
realitzades al Port de Ciutadella. 4422

 
AJ) RGE núm. 2325/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pàrkings

subterranis a Manacor. 4422

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

A) RGE núm. 2044/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Decret regulació IBAS. 4423

 
B) RGE núm. 2061/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla

Gerontològic de les Illes Balears. 4423
 

C) RGE núm. 2062/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proposta
de text articulat d'atribucions de competències als consells insulars. 4423

 
D) RGE núm. 2063/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a segon

cicle d'educació infantil dels centres del Patronat Municipal d'escoles Infantils per al curs 1996-1997. 4423
 

E) RGE núm. 2064/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a segon
cicle d'educació infantil dels centres del Patronat Municipal d'Escoles Infantils pel curs 1997-1998. 4424

 
F) RGE núm. 2108/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a demandes

de places d'Educació Infantil a Ciutadella. 4424
 

G) RGE núm. 2157/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autorització
legislativa per crèdit de 10.400 milions. 4424

 
H) RGE núm. 2245/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a valoració

tècnica de l'immoble adquirit per l'Ibasan. 4424
 

I) RGE núm. 2246/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a excursions a
béns d'interès cultural com a excursions turístiques. 4424

 
J) RGE núm. 2249/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a

atribucions de competències als consells insulars en matèria d'Espectacles. 4424
 

K) RGE núm. 2250/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
atribucions de competències als consells insulars en matèria de transports. 4424

 
L) RGE núm. 2251/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a

atribucions de competències als consells insulars en matèria d'Artesania. 4424
 

M) RGE núm. 2265/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
senyalització de passos de vianants a la via de circumval•lació de Maó. 4425

 
N) RGE núm. 2266/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta

per a garantir la suficiència de vols entre les illes. 4425
 

O) RGE núm. 2267/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control sobre les
activitats privades que realitzen els veterinaris de la Conselleria de Sanitat. 4425

 
P) RGE núm. 2268/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del

programa d'educació d'adults amb els ajuntaments. 4425
 

Q) RGE núm. 2275/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a postura
del Govern sobre la proposta de desclassificació de urbanitzacions. 4425

 
R) RGE núm. 2276/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a

previsions de sòl residencial. 4425
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3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 2248/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses que
fabriquen i comercialitzen "Perles de Mallorca" 4425

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuació urgent del Govern al Port de Ciutadella. 4426

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 2055/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a transport escolar gratuït per menors de 6 anys. 4426
 

B) RGE núm. 2136/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets humans a la comunitat indígena a l'estat mexicà de Chiapas. 4427
 

C) RGE núm. 2254/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indemnitzacions i compensacions per obres i instal•lacions de
depuració d'aigües residuals. 4427
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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 del matí de dia 31 de març
del 1998, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 1780/98,
relativa a mesures per prevenir i sancionar el frau en la venda al
públic de carburants a les benzineres de les Illes balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"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"

Seu del Parlament, 1 d'abril  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 31 de març del 1998, debaté la Interpel•lació RGE núm.
693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
criteris del Govern en relació amb la defensa de la titularitat
pública de l'aigua i l'exigència de qualitat en les concessions
d'aigua per a nous assentaments urbans.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Alorda i
Vilarrubias.

Fou contestada en nom del Govern de la CA 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. Grosske i Fiol del
G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sra. Barceló i
Martí del G.P. Socialista i Hble Sr. Rovira i de Alós del G.P.
Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Alorda i
Vilarrubias  i Ramis i Socías.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 16 d'abril  de 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Interpel•lació RGE
núm. 742/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política en relació amb els "manteros".

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Triay i Llopis.

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

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Thomàs i Andreu
del G.P. d'esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Sampol i Mas
del G.P. Nacionalista-PSM i Hble Sra. Salom i Coll del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Triay i
Llopis i González i Ortea.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 16 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1599/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'estació marítima del moll de Sant Antoni de Portmany.
(BOPIB 149 de 20 de març 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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 788/98, de
l'Hble. Sr. Diputat Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al traspàs de la Reserva Natural
de les Salines d'Eivissa i Formentera. (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 Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1352/98, de l'Hble. Sr. Diputat Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la compra de l'edifici
d'Ibasan. (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 de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1601/98, de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al conveni de carreteres. (BOPIB
149 de 20 de març del 1998).

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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1597/98, de l'Hble. Sra. Diputada Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'àrea de protecció territorial en
el litoral. (BOPIB 149 de 20 de març 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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1602/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a opcions per millorar l'accessibilitat entre Palma
i la UIB. (BOPIB 149 de 20 de març del 1998).

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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1603/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a construcció de la conducció de Sa Costera entre
el túnel de peatge i la vila de Sóller. (BOPIB 149 de 20 de març del
1998).

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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1604/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finançament de la conducció de Sa Costera entre
el túnel de peatge i la vila de Sóller. (BOPIB 149 de 20 de març del
1998).

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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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Ordre de Publicació

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

matí de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1440/98, de l'Hble. Sr. Diputat Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a urbanització de Tolleric
i Cala Brafi. (BOPIB 148 de 13 de març 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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1517/98, de l'Hble. Sr. Diputat Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa al desviament del torrent
de Manacor. (BOPIB 148 de 13 de març 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 6 d'abril  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 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1718/98, de l'Hble. Sr. Diputat Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la comissió paritària a la que es refereix la
resolució núm. 2866 de la Conselleria de la Funció Pública i
Interior. (BOPIB 150 de 27 de març 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1721/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al termini "unes setmanes" per a presentar el Pla
de transports. (BOPIB 150 de 27 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de la CAIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1719/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les contrapartides del Govern Central per tal
que part de l'obra de Sa Costera sigui finançada pel Govern Balear.
(BOPIB 150 de 27 de març 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1737/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a senyalització en català al túnel de Sóller.
(BOPIB 150 de 27 de març del 1998).

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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1722/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la data prevista d'entrada en funcionament de
la dessaladora de la badia de Palma. (BOPIB 150 de 27 de març del
1998).
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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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1673/98, de l'Hble. Sr. Diputat Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a les al•legacions al Pla
Territorial Parcial del Pla de Mallorca. (BOPIB 149 de 20 de març
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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1739/98, de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resposta a una sol•licitud de
documentació. (BOPIB 150 de 27 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1735/98, de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la substitució dels turbohèlices
per reactors. (BOPIB 150 de 27 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt. Hble. Sr.
President del Govern de la CAIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1581/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a ajuts de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports. (BOPIB 148 de 13 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 24 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1637/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a criteris del Consell d'Administració
d'Ibasan per adquirir l'edifici. (BOPIB 149 de 20 de març 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1720/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a les accions del Govern per tal d'esbrinar responsabilitats
en l'accident mortal d'un turista al Port d'Alcúdia. (BOPIB 150 de 27
de març 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1849/98,
de l'Hble. Sra. Diputada Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'aplicació de la Llei 1/1997. (BOPIB 151 de 3
d'abril del 1998).
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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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1840/98, de l'Hble. Sr. Diputat Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'entrada en funcionament dels instituts de
secundària d'Eivissa. (BOPIB 151 de 3 d'abril 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1841/98, de l'Hble. Sr. Diputat Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al manteniment dels "coordinadors insulars" a
Eivissa i a Menorca. (BOPIB 151 de 3 d'abril 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1674/98, de l'Hble. Sr. Diputat Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa al transport públic a
l'hospital de manacor. (BOPIB 149 de 20 de març del 1998).

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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1766/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa al conflicte creat per la delimitació de costes a Formentera.
(BOPIB 150 de 27 de març 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1842/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a instituts de secundària d'Eivissa. (BOPIB 151 de 3 d'abril
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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1846/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deixalles en els torrents d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
151 de 3 d'abril 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1741/98, de l'Hble. Sr. Diputat Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al tramvia de la badia de Palma.
(BOPIB 150 de 27 de març del 1998).

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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1582/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a adquisició d'obres d'art per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB 148 de 13 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1767/98, de l'Hble. Sr. Diputat Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a integrants dels comitès especialitzats
a la Comissió Balear de Medi Ambient. (BOPIB 150 de 27 de març
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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

matí de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1843/98, de l'Hble. Sr. Diputat Mesquida i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a subministrament de gas. (BOPIB
151 de 3 d'abril 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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1847/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solucions de la Conselleria de Foment dels problemes de
la carretera entre Eivissa i Sant Antoni de Portmany. (BOPIB 151 de
3 d'abril del 1998).

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 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1742/98, de l'Hble. Sr. Diputat Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a discriminació dels ciutadans de les
Illes Balears en l'ús del transport públic a la ciutat de Palma. (BOPIB
150 de 27 de març del 1998).

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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1837/98, de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als nous cicles formatius als
instituts. (BOPIB 151 de 3 d'abril 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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1836/98, de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a peatge a les noves autopistes.
(BOPIB 151 de 3 d'abril del 1998).

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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1838/98, de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als nous batxillerats als instituts
de les Illes. (BOPIB 151 de 3 d'abril 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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1839/98, de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als nous batxillerats als cursos de
diversificació curricular. (BOPIB 151 de 3 d'abril 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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 31 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1583/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa als criteris d'elecció
d'obres d'art per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports. (BOPIB 148 de 13 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 16 d'abril  del 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 del matí

celebrada dia 31 de març del 1998, rebutjà la moció RGE núm.
1667/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  la campanya de
vacunació a l'inici del curs 1997/1998 contra la meningitis
meningocòccica. (BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punts 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril  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

celebrada dia 31 de març del 1998, rebutjà els punts 1, 2 i 4 de la
moció RGE núm. 1780/98, 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. (BOPIB núm. 150 de
27 de març del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1, 2 i 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de la pregunta RGE núm. 1720/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 24 de març, a petició del Govern de la CAIB, fou
ajornada la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marí i Serra del Grup Parlamentari Socialista. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la pregunta RGE núm. 1437/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 24 de març, fou retirada la pregunta de referència per
l'Hble. Sr. Diputat Sampol i Mas del Grup parlamentari
Nacionalista-PSM.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a rebuig de la proposta de creació d'una

comissió no permanent d'investigació per tal d'investigar les
activitats fraudulentes dels anomenats "manteros" i determinar si
n'és el cas, responsabilitats polítiques per manca d'actuació del
Govern, RGE. núm. 779/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 31 de març, fou rebutjada la proposta de
referència, (publicada al BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del 1998)
per 25 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a no presa en consideració de les proposicions de

llei presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, RGE.
núms. 998/98 i 999/98, relatives a la modificació de la Llei 1/1991,
de 30 de gener d'espais Naturals i de Règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 31 de març, sotmeses a votació conjuntament
ambdues proposicions de referència, no foren preses en consideració
per 23 vots a favor, 29 en contra i cap abstenció, (publicades al
BOPIB núm. 145 de 20 de febrer del 1998) .

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig del 1997,
debaté la Pregunta RGE núm. 1928/97, de l'Hble. Sr. Diputat Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rigor de
les respostes del Govern. (BOPIB núm. 98 d'11 d'abril del 1997).

Fou contestada en 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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig del 1997,
debaté la Pregunta RGE núm. 2024/97, de l'Hble. Sr. Diputat Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes presentats al Pla Mirall. (BOPIB núm. 99 de 18 d'abril del
1997).

Fou contestada en 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 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals , sobre el
grau d'incompliment de les obligacions que l'Estatut d'Autonomia
i el reglament del Parlament imposen al Govern envers la Cambra.
(RGE núm. 1673/97).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 7 de maig del 1997, tengué lloc la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2049/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA , relativa a política
del Govern de les Illes Balears en matèria de radiodifusió, televisió
i telecomunicacions. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2053/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA , relativa a l'informe de Càritas i Sa
Nostra sobre les borses de pobresa. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

Palma, a 22 d'abril  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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears formula al
Govern de les Illes Balears la següent interpel•lació per tal que
sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

El desenvolupament de les tecnologies de la comunicació
és un dels fets que distingeixen el temps present. El Govern de les
Illes Balears compte, d'acord amb la legislació estatal en la matèria
i del propi Estatut d'Autonomia, de suficient capacitat per actuar en
salvaguarda dels interessos generals i públics en la nostra
Comunitat.

Capacitat d'actuar en matèria de radiodifusió sonora amb
modulació de freqüència; en el desplegament dels serveis de
telecomunicació per cable; en el desplegament de la televisió local
per ones terrestres, etc.

Això no obstant, s'observa una certa inhibició i
indiferència per part del Govern de les Illes Balears en tots aquests
àmbits d'actuació.

Per tot això, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears presenta la següent interpel•lació sobre:

Política del  Govern de les Illes Balears en matèria de
radiodifusió, televisió i telecomunicacions.  

Palma, a 30 de març del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM formula al Govern de les Illes
Balears la següent interpel•lació per tal que sigui debatuda en el Ple
de la Cambra.

Motiu: L'informe de Càritas i Sa Nostra fet públic ha posat
de manifest la persistència de borses de pobresa a les Illes Balears.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la al
Govern sobre accions ha emprendre per eradicar la pobresa i la
marginació.

Palma, a 3 d'abril del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2097/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 693/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
criteris del Govern en relació a la defensa de la titularitat pública de
l'aigua i exigència de qualitat en les concessions d'aigua per a nous
assentaments urbans. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

Palma, a 22 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



BOPIB núm.153 - 24 d'abril del 1998 4415

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. 693/98 criteris del Govern en relació a
la defensa de la titularitat pública de l'aigua i exigència de qualitat
en les concessions d'aigua per a nous assentaments urbans.

Moció:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1.- El Govern lliurarà al Parlament en un termini de dos
mesos un llistat dels pous existents a les Illes Balears. El dit llistat
informarà sobre la situació del pou, el cabdal d'extracció
autoritzat, la data de l'autorització i l'ús autoritzat.

En el cas de pous anteriors a la llei 58/1969, de 30 de
juny, que imposà una moratòria en l'obertura de noves captacions
entre tant no s'aprovàs l'estudi integral dels Recursos Hidràulics
de les Illes Balears, el llistat substituirà les dades anteriors sobre
el cabdal i ús autoritzat per l'extracció efectivament realitzada i
l'ús al qual es destinava l'aigua l'any 1985.

En el resum del llistat es farà constar el cabdal total que
s'extraia a les Illes Balears de pous privats a 1 de gener del 1986
(distingint els usos); quin percentatge suposava del total de
consum; i la comparació de les dades anteriors amb les
corresponents a l'any 1997.

2.- El Govern realitzarà una revisió sistemàtica de totes
les autoritzacions administratives realitzades a l'ampar del Decret
2382, de 21 de desembre del 1973 pel qual s'aproven les normes
sobre les noves captacions i l'ampliació dels existents a les Illes
Balears, que va sotmetre a autorització prèvia les noves captacions
i l'ampliació de les existents.

Amb el següent sentit:
a) S'inspeccionarà que el cabdal màxim instantani

(comprovant en primer lloc que tots els pous tenen el comptador
previst a l'article 17), l'ús autoritzat, la distància entre captacions
i la profunditat de la bomba d'extracció, són conformes amb els
termes de les autoritzacions i amb les informacions remeses a
l'administració d'acord amb l'article 17 del decret.

En cas d'incompliments, es declararà caducada
l'autorització i s'incoaran els expedients sancionadors escaients.

b) En els aqüífers sobreexplotats, es revisaran els
cabdals autoritzats o es declararà caducada l'autorització.

c) En tots els casos en què s'escaigui es substituirà
l'autorització administrativa en base al Decret 2382/1973 per
concessió administrativa prevista en la llei 29/1985, de 2 d'agost.

3.- El Govern Balear realitzarà una revisió sistemàtica
de totes les concessions administratives aprovades a fi
d'inspeccionar si s'està respectant el cabdal màxim autoritzat i si
l'aigua es destina a l'ús autoritzat.

En cas d'incompliments, s'obrirà expedient disciplinari
amb les conseqüències escaients.

4.- El Govern decretarà una moratòria en l'aprovació de
noves concessions administratives fins a conèixer els resultats de les
accions previstes en els nombres anteriors.

5.- El Govern no dispensarà "protecció administrativa" a
cap extracció no inscrita en el Registre d'Aigües. En aquest sentit,
no es considerarà com a justificació de subministrament d'aigua a
nous desenvolupaments urbanístics, les explotacions no inscrites en
el Registre.

6.- El Govern imposarà multes coercitives a les
extraccions que no hagin sol•licitat la inscripció en el Catàleg
d'Aigües Privades, d'acord amb la Disposició Transitòria Quarta de
la llei 29/1985, de 2 d'agost (punt 2).

7.- El Govern fixarà un nivell màxim de clorurs en l'aigua
destinada a l'abastament de poblacions. El qual no superarà en cap
cas el doble de les recomanacions de la normativa sanitària prevista
al RD 1138/1990 de 14 de setembre, això és, 200 mg per litre.

8.- El Govern incoarà expedient de declaració d'aqüífers
sobreexplotats, d'acord amb l'article 54 de la llei d'aigües, les unitats
hidrogeològiques afectades per el punt I.2.3.3. de les Directrius del
Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovades pel Consell General de
l'Aigua de Balears el dia 22 d'abril del 1996, sobre la qualitat dels
recursos subterranis i la intrusió marina, on s'afirma textualment:

"en les zones costaneres, a les que una explotació excessiva
o una gestió inadequada ha afavorit la intrusió marina contaminant
els aqüífers. Les àrees amb major grau d'intrusió marina es presenten
a les Unitats Hidrogeològiques següents:

Illa de Mallorca: Pla de Palma (Pla de Sant Jordi),
Llucmajor-Campos (Campos-Ses Salines), Marina de Llevant, Zones
costaneres de Son Servera i la Marineta, Calvià i Na Burguesa.

Illa de Menorca:
Illes d'Eivissa i Formentera:".

8.- El Govern presentarà en el termini de tres mesos un Pla
per corregir els continguts en nitrats, i en nitrits de les unitats
hidrogeològiques que superin els valors permesos per el consum
humà. En especial, s'actuarà sobre les zones més afectades, segons
les Directrius del Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovades pel
Consell General de l'Aigua de Balears el dia 22 d'abril del 1996,
punt I.2.3.3 sobre la qualitat dels recursos subterranis, això és:

A Mallorca: Llucmajor-Campos, Sa Pobla-Muro, Manacor
i algun punt dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Búger, Llubí,
Montuïri, Petra, Ses Salines, Sineu, Sóller i Son Servera.

A Menorca: Migjorn. Tant a la part occidental
(Ciutadella), com a l'oriental (Maó).-

A Eivissa: Sant Antoni.

9.- El Govern no informarà favorablement la suficiència
en el subministrament d'aigua per a nous assentaments urbans
destinats al turisme o a segona residència amb vocació de lleure,
mentre la situació del subministrament de la població resident i de
les explotacions econòmiques actuals, no estigui plenament
garantida amb l'explotació única dels recursos propis (exclosa la
fabricació d'aigua per plantes dessaladores o el transport des del
Continent). I que aquesta suficiència es mantengui després d'aprovar
la nova urbanització.

10.- El Govern no autoritzarà la instal•lació de
dessaladores per al subministrament de nous assentaments destinats
al turisme o a segona residència amb vocació de lleure.

Palma, a 3 d'abril  del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD 

DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2035/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
procomerç. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2036/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Proindústria. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2037/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Finançament
íntegre dels Centres de Salut (Menorca). (Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2038/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pis tutelar a
Ciutadella (Menorca). (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2039/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
establiments d'allotjaments turístics sancionats per no complir Pla
de Modernització. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2050/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a actuacions administratives edificis de Punta de
Na Ribes. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2051/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a edificacions Punta de Na Ribes. (Mesa de 22
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2056/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a extracció
de coral a les Illes Balears. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2058/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a Fira ITB de Berlín. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2059/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a subvencions del Govern a col•lectius empresarials del
sector industrial de Balears. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2107/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concurs oposició per cobrir 125 places d'Educació Primària. (Mesa
de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2122/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a taxa de
natalitat. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2123/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nombre
de fills per parella. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2124/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a taxa de
mortalitat. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2125/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a taxa de
mortalitat infantil. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2126/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució de l'IPC a les Illes Balears i Pitiüses. (Mesa de 22 d'abril
del 1998).

 RGE núm. 2127/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució de l'atur. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2128/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució de les suspensions de pagaments i fallides. (Mesa de 22
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2129/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució del consum d'energia primària. (Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2130/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució de l'ensenyament en català. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2131/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució del transport terrestre discrecional de viatgers. (Mesa de 22
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2132/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució del tren. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2133/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
evolució del transport marítim de viatgers. (Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2181/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
revitalització comercial del casc antic de Ciutadella. (Mesa de 22
d'abril  del 1998).
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 RGE núm. 2182/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions previstes a les zones turístiques incorporades al Pla Q.
(Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2252/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
renovats pel Carnet Jove. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2310/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
despesa per al Pla Integral de persones majors. (Mesa de 22 d'abril
del 1998).

 RGE núm. 2312/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pisos tutelats per
a malalts mentals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2319/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
depuradora de Ciutadella sud i estacions de bombeig. (Mesa de 22
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2320/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de regeneració del Comú de Muro. (Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2321/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
de formació de bombers. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2322/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
de transport i residència. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2323/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
de formació de l'Escola de policia Local. (Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2324/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions realitzades al Port de Ciutadella. (Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2325/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pàrkings subterranis a Manacor. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

Palma, a 22 d'abril  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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes sol•licituds s'han presentat al Pla Procomerç?

Qui ha presentat les sol•licituds?

Quants de doblers sol•licita cadascú?

Per quins projectes?

Per quin tipus de subvenció de totes les que contempla el
Pla Procomerç?

Palma, a 31 de març del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

Quantes sol•licituds s'han presentat al Pla Proindústria?

Qui ha presentat les sol•licituds?

Quants de doblers sol•licita cadascú?

Per quins projectes?

Per quin tipus de subvenció de totes les que contempla el
Pla Proindústria?

Palma, a 31 de març del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 escrita.

Quan pensa el Govern executar les esmenes aprovades al
Pressupost del 1998 en relació al finançament íntegre dels Centres
de Salut de Ferreries, Fornells i Sant Lluís (Menorca)?

Palma, a 31 de març del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 escrita.
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Quan pensa el Govern executar l'esmena aprovada al
Pressupost del 1995 relativa a la posada en marxa d'un pis tutelat
a Ciutadella (Menorca)?

Palma, a 31 de març del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 a la Conselleria de Turisme, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els establiments d'allotjaments turístics que
per no complir el que s'estableix al Pla de Modernització s'han
sancionat amb clausura durant el termini de tres anys, considerats
allotjaments turístics obsolets? Indicar nombre de places, titular i
municipi o zona turística de cadascú.

Palma, a 31 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.

Quin és el paper del Govern Balear respecte a la
regularitat de les actuacions administratives que han conduït a
l'inici de les obres que s'estan fent a Punta de Na Rives al municipi
de Santa Eulàlia?

Palma, a 31 de març del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern Balear en
relació amb l'escrit del 2 de febrer del 1998, adreçat pel
Coordinador d'EU d'Eivissa i Formentera a la Direcció General de
Costes i Ports del Govern Balears, relatiu a edificacions que
s'estan fent a Punta de Na Ribes al municipi de Santa Eulàlia?

Palma, a 31 de març del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Quines persones físiques o jurídiques tenen autorització
per extreure coral a les Illes balears?

Quin control s'exerceix sobre aquestes extraccions?

Quina normativa regula aquestes extraccions?

Quines empreses comercialitzen aquestes extraccions?

Palma, a 1 d'abril del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins representants dels mitjans de comunicació va
convidar i pagar les despeses a la fira ITB de Berlín el Govern
Balear?

De quins mitjans de comunicació?

Quantes persones es varen desplaçar a la fira ITB de
Berlín?

Quines despeses va suposar aquesta participació,
desglossada en:

- despeses totals
- bitllets d'avió
- despeses d'hotel
- despeses de manutenció
- despeses diverses

Palma, a 31 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 subvencions o ajuts ha donat el Govern a
col•lectius empresarials del sector industrial de Balears dedicats a
la promoció, comercialització i producció durant els anys 1995,
1996 i 1997 a cada col•lectiu?

Palma, a 31 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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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.

Atès que ja s'ha informat de la decisió del Govern Balear
de convocar concurs oposició per cobrir 125 places d'Educació
Primària.

Per quin motiu d'aquestes 125 places només 15 són per
centres de menorca?

Què ha motivat aquesta distribució per illes, 67 a Eivissa
i Formentera, 43 a Mallorca i 15 a Menorca, de les esmentades
places?

Palma, a 6 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.

Quina ha estat la taxa de natalitat de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera des de l'any 1983 fins a
l'actualitat?

Quina ha estat la taxa de natalitat en el conjunt de les
Illes Balears i Pitiüses?

Quines són les tendències respecta al futur?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat l'evolució de nombre de fills per parella
a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera des de l'any
1983 fins a l'actualitat?

Quina ha estat l'evolució en el conjunt de les Illes
Balears i Pitiüses?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat la taxa de mortalitat de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera des de l'any 1983 fins a
l'actualitat?

Quina és la taxa en el conjunt de les Illes Balears i
Pitiüses?

Quines són les tendències respecta al futur?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat la taxa de mortalitat infantil de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera des de l'any 1983 fins a
l'actualitat?

Quina és la taxa en el conjunt de les Illes Balears i
Pitiüses?

Quines són les tendències respecta al futur?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina és l'evolució de l'IPC a les Illes Balears i Pitiüses
des de l'any 1983 fins a l'actualitat?

Quines són les dades a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i
Formentera?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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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.

Quina és l'evolució de l'atur registrat a les Illes Balears
i Pitiüses des de l'any 1983 fins a l'actualitat?

Quina és l'evolució a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i
Formentera?

Quin és el percentatge sobre el total de la població
activa?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat l'evolució de les suspensions de
pagaments i fallides des de l'any 1983 fins a l'actualitat?

Quina ha estat l'evolució de les suspensions de
pagaments i fallides a l'illa de Mallorca, a Menorca, a Eivissa i
Formentera?

Quina ha estat l'evolució de les suspensions de
pagaments i fallides per sectors econòmics?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat l'evolució del consum d'energia primària
a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i Formentera des del 1983 fins
a l'actualitat?

Quina ha estat l'evolució del consum d'energia primària,
segons tipus d'energia, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i
Formentera des del 1983 fins a l'actualitat?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat l'evolució de l'ensenyament en català a
l'ensenyament públic concertat des del 1983 fina a l'actualitat a cada
una de les illes?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quina ha estat l'evolució del transport terrestre
discrecional de viatgers, a cada una de les illes, des del 1983 fins a
l'actualitat?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 ha estat l'evolució del tren, a cada una de les illes,
des del 1983 fins a l'actualitat?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 ha estat l'evolució del transport marítim de viatgers,
a cada una de les illes, des del 1983 fins a l'actualitat?

Palma, a 7 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha signat el conveni previst i anunciat entre
l'Ajuntament de Ciutadella i la Direcció General de Comerç per
finançar actuacions i inversions que tenguin per objecte la
revitalització comercial del casc antic de Ciutadella?

Quan es preveu?

Quines són les actuacions, pressupost, terminis,
d'execució, aportacions econòmiques que ha presentat pel seu
finançament l'Ajuntament de Ciutadella?

Palma, a 14 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions previstes i pressupost
disponible per cadascuna de les zones turístiques incorporades al
Pla Q?

Palma, a 14 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quins convenis de col•laboració subscrits per la
Conselleria de Presidència amb les entitats que ofereixen
avantatges generals als joves, vinculats al Carnet Jove del bienni
1998-1999 ja estaven subscrits anteriorment?

Hi ha hagut convenis subscrits anteriorment que no
s'hagin renovat? Quins són aquests?

Palma, a 14 d'abril del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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.

Quina és la previsió de despesa per a l'any 1998 respecte
al Pla Integral de persones majors?

Palma, a 17 d'abril del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

Quants pisos tutelats per a malalts mentals té la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?

Quina és la seva ubicació?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells i el cost de la
inversió realitzada per a la seva posada en marxa?

Quin és el cost de manteniment de cadascun d'ells?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions, actuacions i el cost de
cadascuna realitzades per l'Ibasan a la depuradora de Ciutadella Sud
i estacions de bombeig, per tal d'evitar les males olors que estiu
darrera estiu es produeixen?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions i el cost de cadascuna, previstes
pel Govern per executar el projecte de Regeneració del Comú de
Muro al Parc Natural de s'Albufera?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.



4422 BOPIB núm.153 - 24 d'abril del 1998

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb l'aportació que el Govern fa a l'Escola de Policia
Local es financien la realització de cursos de formació de
bombers?

Quants cursos de formació de bombers s'han realitzat al
1997?

I al 1998, quants cursos són els prevists?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es financien beques de transport i residència als policies
de Menorca i Eivissa per a l'assistència a l'Escola de Policia
Local?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es dona informació de la realització dels cursos de
formació que realitza l'Escola de Policia Local?

Quin sistema d'accés i selecció?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el detall de cadascuna de les inversions
realitzades pel Govern al 1997 al Port de Ciutadella? Especificant:
obra, data de realització, contractista i cost?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris justifiquen la inversió a fons perdut de 170
milions per part del Govern en la construcció de pàrkings
subterranis a Manacor?

Palma, a 20 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2044/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Decret regulació IBAS. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2061/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a Pla Gerontològic de les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió per
delegació,  Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2062/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
proposta de text articulat d'atribucions de competències als consells
insulars. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril
del 1998).

 RGE núm. 2063/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a segon
cicle d'educació infantil dels centres del Patronat Municipal d'escoles
Infantils per al curs 1996-1997. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2064/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a segon
cicle d'educació infantil dels centres del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils pel curs 1997-1998. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2108/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
demandes de places d'Educació Infantil a Ciutadella. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2157/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autorització legislativa per crèdit de 10.400 milions. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).
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 RGE núm. 2245/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a valoració
tècnica de l'immoble adquirit per l'Ibasan. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2246/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
excursions a béns d'interès cultural com a excursions turístiques.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2249/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a atribucions de competències als consells insulars en
matèria d'Espectacles. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2250/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a atribucions de competències als consells insulars en
matèria de transports. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2251/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a atribucions de competències als consells insulars en
matèria d'Artesania. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2265/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
senyalització de passos de vianants a la via de circumval•lació de
Maó. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril
del 1998).

 RGE núm. 2266/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proposta per a garantir la suficiència de vols entre les illes.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2267/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control sobre
les activitats privades que realitzen els veterinaris de la Conselleria
de Sanitat. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 22
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2268/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
del programa d'educació d'adults amb els ajuntaments. (Ratificació
de l'admissió per delegació, Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2275/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
postura del Govern sobre la proposta de desclassificació de
urbanitzacions. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2276/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
previsions de sòl residencial. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

Palma, a 22 d'abril  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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines raons motiven que no es publiqui el Decret de
regulació de l'IBAS?

Palma, a 31 de març del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 Ple.

Preveu el Govern Balear presentar i debatre el Pla
Gerontològic de les Illes Balears al Parlament?

Palma, a 31 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

En quina situació es troba l'elaboració de la proposta de
text articulat d'atribucions de competències als consells insulars en
matèria de Ramaderia, Agricultura i Pesca?

Palma, a 31 de març del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
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Pensa pagar la Conselleria d'Educació i Cultura el conveni
signat entre el Ministeri d'Educació i Cultura i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per la gratuïtat del segon cicle d'educació
infantil dels centres del Patronat Municipal d'Escoles Infantils pel
curs 1996-1997?

Palma, a 1 d'abril del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa pagar la Conselleria d'Educació i Cultura el
conveni signat entre el Ministeri d'Educació i Cultura i l'
Ajuntament de Ciutadella de Menorca per la gratuïtat del segon
cicle d'educació infantil dels centres del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils pel curs 1997-1998?

Palma, a 1 d'abril del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com preveu la Conselleria d'Educació i Cultura fer front
a les demandes de places d'Educació Infantil públiques que hi ha
cada principi de curs a Ciutadella?

Palma, a 6 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 oral davant Ple.

Amb quina autorització legislativa el Govern de la
Comunitat va subscriure un crèdit per import de 10.400 milions de
pessetes els darrers dies del 1997?

Palma, a 14 d'abril del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 quin motiu no es va sol•licitar cap valoració tècnica de
l'immoble de l'Avinguda Gabriel Alomar abans de l'adquisició de
l'Ibasan?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern ha autoritzat excursions a béns d'interès cultural
com a excursions turístiques?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba l'elaboració de la proposta de
text articulat d'atribucions de competències als consells insulars en
matèria d'Espectacles?

Palma, a 15 d'abril 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 oral davant Ple.

En quina situació es troba l'elaboració de la proposta de
text articulat d'atribucions de competències als consells insulars en
matèria de Transports?

Palma, a 15 d'abril 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 oral davant Ple.
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En quina situació es troba l'elaboració de la proposta de
text articulat d'atribucions de competències als consells insulars en
matèria d'Artesania?

Palma, a 15 d'abril 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan podrà el Govern acabar definitivament la
senyalització de la via de circumval•lació de Maó?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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

Quina és la proposta concreta que ha formulat el Govern
de la Comunitat al Govern de l'Estat per tal de garantir el proper
hivern la suficiència de vols (sense augments de tarifes) entre les
illes?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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.

Quin control realitza el Govern de les activitats privades
que realitzen els inspectors sanitaris/veterinaris de la Conselleria
de Sanitat i Consum perquè no afectin a la seva funció pública?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Com pensa la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
mantenir o incrementar els convenis amb els ajuntaments pel
programa d'educació de persones adultes?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Quina és la postura del Govern sobre la proposta de
desclassificació de les urbanitzacions de Tolleric (Llucmajor) o Cala
Brafi (Felanitx)?

Palma, a 15 d'abril 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.

Consentirà el Govern que s'executin totes les previsions
de sòl residencial previstes en els planejaments municipals vigents
a les Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2248/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses
que fabriquen i comercialitzen "Perles de Mallorca", a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 22 d'abril  del 1998).

Palma, a 22 d'abril  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.
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Quin control de qualitat s'exigeix a les empreses que
fabriquen i comercialitzen "perles de Mallorca"?

Quines empreses tenen autorització per fabricar i
comercialitzar "perles de Mallorca"?

Té previst el Govern algun tipus de protecció per a les
perles fabricades a Mallorca?

Quines accions ha emprès el Govern per evitar la
comercialització de perles importades com a perles de Mallorca?

Palma, a 15 d'abril  del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2253/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuació urgent del Govern al Port de Ciutadella. (Mesa
de 22 d'abril  del 1998).

Palma, a 22 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès el desequilibri existent en l'actuació del Govern de
la Comunitat en matèria de política portuària al recaptar quantitats
molt superiors a les que inverteix.

Atesa la necessitat urgent de procedir a la reparació de
les infraestructures existents del Port de Ciutadella, com són "la
passarel•la" del Port i la retirada del "pantalà" de Cala'n Busquets.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta pel seu debat al Ple de la Cambra la següent
Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears l'actuació urgent al Port de Ciutadella en la
reparació de la passarel•la del Port i la retirada del "pantalà" de
Cala'n Busquets, abans de l'inici de la temporada d'estiu.

Palma, a 14 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2055/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a transport escolar gratuït per menors de 6 anys, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 22 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2136/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a drets humans a la comunitat indígena a l'estat mexicà de Chiapas,
amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de Drets Humans.
(Mesa de 22 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2254/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a indemnitzacions i compensacions per obres i instal•lacions
de depuració d'aigües residuals, amb sol•licitud de tramitació davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 22 d'abril del 1998).

Palma, a 22 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Comissió.

Els fillets i filletes pagesos de les Illes Balears veuen com
el transport escolar públic només abasta als i les alumnes d'Educació
Primària i deixa al terra tots els alumnes d'Educació Infantil.

Atès que aquest fet suposa un greuge comparatiu pels
fillets i les famílies pageses que veuen com l'autobús escolar passa
davant el seu habitatge i només recull els seus fills si tenen més de
6 anys, per tant, malgrat el transport escolar públic, els pares han de
desplaçar-se a la ciutat per portar els seus fills al centre escolar.

Atès que el Govern ha anunciat la gratuïtat del segon cicle
d'educació infantil, aquest acord hauria d'anar acompanyat de
mesures perquè els pagesos tenguin les mateixes oportunitats que
els que viuen al casc urbà i per tant asseguri el seu transport als
centres escolars.

És per tot això que el Grup parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent,

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria
d'Educació i Cultura a prendre les mesures oportunes per tal que els
alumnes d'educació infantil dels centres públics gaudeixin de
transport escolar igual que els alumnes d'ensenyament primari.

Palma, a 1 d'abril  del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

Malgrat ser una regió molt rica en recursos i del seu gran
potencial econòmic, l'estat de Chiapas és una zona amb les
mancances més importants en infraestructures sanitària i educativa
de Mèxic. Concretament, la comunitat indígena de Chiapas, està
en l'extrem de la marginació social i econòmica i, per exemple, ja
abans del 1994 -any de l'alçament zapatista- l'esperança de vida de
la dona indígena era de 45 anys, o la desnutrició afectava a un
86% de la població infantil. Les condicions de vida a les
comunitats indígenes no han millorat des de l'alçament zapatista,
de fet han empitjorat.

El conjunt format pel Govern mexicà, l'exèrcit i els
grans propietaris de finques, durant dècades, han espoliat als
pagesos indígenes de les poques terres que tenen per a sobreviure.
Segons les autoritats mexicanes a l'estat de Chiapas tot es pau i
harmonia, però la realitat és que, un rera l'altra, els morts es van
acumulant i que aquestes morts no s'investigan de forma
sistemàtica, que hi ha mils de desplaçats que han deixat les seves
cases i pertinences i estan a les muntanyes oblidats pel Govern, i
que els més perjudicats per aquesta situació són les dones i els
nins, que són la cara del dolor inexpressat a aquesta guerra que els
ignora.

Els intents de diàleg no han fructificat, i una vegada que
es va aconseguir un acord que va tardar menys en signar-se que en
violar-se. Desgraciadament la violència contra organitzacions
socials, polítiques, religioses en defensa dels indígenes no han
aturat des del 1994. A partir de maig del 1997 l'espiral de mort i
violència s'ha incrementat, produint-se fets tan greus com la
matança d'Acteal, sense que les autoritats de la regió facin res per
aturar aquesta greu situació.

Per tots aquests motius presentam la següent Proposició
no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja la situació
de discriminació que està patint la comunitat indígena de Chiapas.

2.- El Parlament de les Illes Balears condemna les
matances i l'hostigament que pateixen les comunitats indígenes
per part de les forces paramilitars i l'exercit mexicà.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
impulsar inversions privades en països on es conculquen els drets
humans, com ara Mèxic.

Palma, a 6 d'abril  del 1998.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Govern de la Comunitat té un deute amb els
ajuntaments en concepte d'indemnitzacions i compensacions per
obres i instal•lacions de depuració d'aigües residuals, ja que són els
ajuntaments qui han duit a terme aquestes obres i instal•lacions, i no
l'Ibasan, entenem que amb el cobrament del cànon de sanejament el
Govern hauria de pagar indemnitzacions a les institucions que ja
han pagat les infraestructures necessàries.

Atès que pels ajuntaments petits la càrrega que suposa uns
pagaments tan aplaçats per part del Govern de les Illes Balears
dificulten les inversions municipals, en benefici dels ajuntaments en
els quals ha actuat l'Ibasan.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
presenta pel seu debat i aprovació a la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Parlament de les Illes Balears la següent Proposició
no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar el pagament dels deutes als ajuntaments en
concepte d'indemnitzacions i compensacions per obres i
instal•lacions de depuració d'aigües residuals per tal de reduir els
terminis del total del pagament a dos anys.

Palma, a 15 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a admissió i tramesa a la Comissió d'Assumptes

Socials de l'escrit RGE núm. 2088/98, presentat pel Govern de la
Comunitat Autònoma, com a Pla integral de les persones majors. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 d'abril del 1998, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre a tràmit l'escrit
de referència, i trametre'l a la Comissió d'ASssumptes Socials.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a tramesa a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

de l'escrit RGE núm. 2261/98, presentat pel Tribunal de Comptes,
mitjançant el qual tramet l'Informe anual de l'exercici del 1995 de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 d'abril del 1998, conformement amb l'establert per l'article
173.1 del Reglament de la Cambra, acordà de trametre a la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts l'escrit de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 924/98.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 d'abril del 1998, a la vista de l'escrit 2336/98, restà
assabentada de la retirada de la Interpel•lació de referència,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'execució
al 1997 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones durant el
1997, publicada al BOPIB núm. 144, de 17 de febrer del 1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Expedient 1/98, de modificació de crèdit

mitjançant incorporació de romanent de Tresoreria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 d'abril del 1998, acordà d'incorporar al pressupost de la
Cambra per a l'any 1998, els romanents de crèdits anul.lats al
tancament de l'exercici anterior.

Atès que la liquidació del Pressupost del 1997, fou
aprovada pel Ple de la Cambra en sessió celebrada dia 10 de març
propassat, i que a la mateixa hi figura un romanent de
390.373.443,- PTA. i considerant que és insuficient el crèdit de les
partides, es proposa l'aplicació de part del romanent de Tresoreria
no utilitzat de l'any 1997, mitjançant incorporació al Pressupost de
l'any 1998, de la següent forma:

Alta pressupost any 1998

Centre de cost 01.

22601 Atencions protocol: 10.000.000
22602 Publicitat i propaganda: 6.000.000
22701 Seguretat: 7.000.000
62200 Edificis i Altres Cons.: 200.000.000
SUMA: 223.000.000

Centre de cost 02.

22400 Primes d'assegurançes: 800.000
SUMA: 800.000

Centre de cost 03.

10001 Altres remuneracions alts càrrecs: 3.565.600
48000 A famílies i ins. s.f.l.: 5.860.000
SUMA: 9.425.600

Total incorporació romanent de l'any 1997: 233.225.600

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1998.
L'Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

B) 
Adjudicació definitiva del contracte de les obres

d'instal•lació elèctrica per a la rehabilitació de l'edifici del Parlament
de les Illes Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i
Conqueridor de Palma de Mallorca.

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
d'obres:

Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 1/98

Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: Execució de les obres d'instal.lació elèctrica
per a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les Illes Balears,
situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de
Mallorca.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
BOPIB núm. 141 de 4-02-98 i BOCAIB núm. 19 de 10-02-98.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

Pressupost base de licitació:
Import total: 43.528.499,- PTA

Adjudicació:
Data: 1 d'abril del 1998.
Contractista: SAMPOL, INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
Import: 25.854.766,- PTA

Palma, a 20 d'abril del 1998.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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Ordre de Publicació

C) 
Adjudicació definitiva del contracte de les obres

d'instal•lació de la xarxa contra incendis i sistema de seguretat per
a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les Illes Balears,
situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de
Mallorca.

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un
contracte d'obres:

Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 2/98

Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: Execució de les obres d'instal.lació de la
xarxa contra incendis i sistema de seguretat per a la rehabilitació
de l'edifici del Parlament de les Illes Balears, situat als carrers
Palau Reial, Victòria i Conqueridor de Palma de Mallorca.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
BOPIB núm. 141 de 4-02-98 i BOCAIB núm. 19 de 10-02-98.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

Pressupost base de licitació:
Import total: 25.507.697,- PTA

Adjudicació:
Data: 1 d'abril del 1998.
Contractista: CERBERUS PROTECCION, S.A.
Import: 18.475.000,- PTA.

Palma, a 20 d'abril del 1998.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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