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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2686/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1179/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Decret
9/1998, anomenat de moratòria hotelera. (Mesa de 6 de maig del
1998).

Palma, a 6 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 1179
relativa al Decret 9/1998, anomenat de moratòria hotelera, la
següent moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar amb urgència el Decret 8/1998, de 23 de gener, que
estableix mesures transitòries en matèria d'autoritzacions a
establiments d'allotjament turístic, en base als criteris següents:

- Màxim respecte a les competències en matèria
d'ordenació turística transferides per la Llei 3/1996 als Consells
Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

- Supressió de beneficis especulatius als titulars
d'establiments d'allotjament turístic que hagin incomplert la Llei
3/1990 del Pla de Modernització.

- Definició clara dels conceptes de "saturació de la zona
turística" i de "suficiència d'infraestructura" per tal d'eliminar dels
acord d'autorització de noves places tots els elements de
discrecionalitat.

- Regulació clara de les condicions que han de complir
els projectes d'allotjament per poder ser exonerats del compliment
del Decret en base al seu "excepcional interès turístic".

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar de forma immediata un projecte de llei de mesures
cautelars en matèria d'edificació en zones turístiques i de
tramitació de noves urbanitzacions (plans parcials i projectes
d'urbanització) amb finalitat turística, que estaran vigents fins a
l'aprovació dels plans territorials, que han de desenvolupar les
Directrius d'Ordenació territorial (DOT) i l'adaptació dels
instruments urbanístics municipals.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revisar, en el més curt termini possible, els plans d'Ordenació de
l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca i d'Eivissa i Formentera,
amb l'objectiu de reduir a límits sostenibles el creixement en
places destinades al turisme, tant de les qualificades com
allotjament turístic, com les d'habitatge d'ús general situats a zones
turístiques.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar a la Cambra abans de l'1 de setembre del 1998, el projecte
de llei previst a la disposició final segons del Decret 9/1998.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar abans de l'1 de setembre del 1998 un pla d'actuació per tal
de donar solució a la problemàtica laboral del tancament dels
establiments d'allotjament turístic obsolets.

Palma, a 30 d'abril del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2613/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions
per a l'esport de paddle durant l'any 1998. (Mesa de 6 de maig del
1998).

 RGE núm. 2614/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aportacions
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a vestimenta de
les federacions esportives de les Illes Balears durant els anys 1997 i
1998. (Mesa de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2615/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aportacions
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a les federacions
esportives de les Illes Balears. (Mesa de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2616/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llicències de
les federacions esportives de les Illes Balears. (Mesa de 6 de maig del
1998).

 RGE núm. 2633/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions a les entitats locals per a la redacció de
planejament entre 1994 i 1998. (Mesa de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2659/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zones
recreatives de les Illes. (Mesa de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2660/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proveïment d'aigua potable a la zona rural Favaritx. (Mesa de 6 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2661/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes d'investigació i experimentació agràries. (Mesa de 6 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2662/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fita XV
Saló Nàutic. (Mesa de 6 de maig del 1998).
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 RGE núm. 2663/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats que integren el programa La Cultura a les Escoles. (Mesa
de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2665/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni entre el Govern i la UNAC. (Mesa de 6 de maig
del 1998).

Palma, a 6 de maig 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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès el creixement del nombre de practicants de paddle
a les Illes Balears, té previst destinar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports alguna partida per subvencionar aquest esport
durant l'any 1998?

Palma, a 22 d'abril del 1998.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les aportacions de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per a vestimenta de les federacions esportives de
les Illes Balears durant els anys 1997 i 1998, indicant quines han
estat les federacions esportives beneficiàries, la quantitat dedicada
i la vestimenta dotada?

Palma, a 22 d'abril del 1998.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les aportacions de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports a les federacions esportives de les Illes Balears
previstes per a l'any 1998, indicant les federacions beneficiàries i
la finalitat de les aportacions?

Palma, a 22 d'abril del 1998.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de llicències existents a cadascuna de
les federacions esportives, indicant categoria, sexe i federació
respectiva?

Palma, a 22 d'abril del 1998.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les sol•licituds de subvencions per a la
redacció de planejament presentades per les entitats locals durant el
període 1994 a 1997?, indicant-ne cada petició singularment.

Quines subvencions per a redacció de planejament a
entitats locals ha concedit el Govern balear durant el període 1994-
1997?, indicant-ne cada una singularment, amb exercici econòmic
corresponent.

Quines d'aquestes ajudes no s'han pogut fer efectives en
decaure per incompliment dels terminis fixats per a l'aprovació del
corresponent planejament?

Quines peticions de subvencions han realitzat les entitats
locals el 1998?

Palma, a 21 d'abril del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les despeses fetes pel Govern en manteniment
a cadascuna de les zones recreatives de les Illes al 1997?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quan preveu el Govern l'adjudicació i execució de l'obra
de proveïment d'aigua potable a la zona rural Favaritx en el terme
municipal de Maó?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quins són els projectes d'investigació i experimentació
agràries per al 1998?, especificant pressupost, promotor, lloc i
municipi d'experimentació.

Palma, a 27 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina ha estat l'aportació del Govern a la fira XV Saló
Nàutic de Palma, Balears Nàutica 98?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les activitats que integren el programa La
Cultura a les Escoles i les previsions de cost econòmic de
cadascuna d'elles que posa en marxa el Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin conveni ha signat el Govern balear amb la Unió
d'Associacions i centres d'assistència a minusvàlids (UNAC) per al
1998?, especificant la dotació econòmica global del conveni, les
associacions i centres subvencionats i la dotació econòmica, els
criteris emprats per atorgar les subvencions, les associacions i els
centres als quals no s'ha subvencionat i per quins motius.

Palma, a 28 d'abril del 1998.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2619/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a constitució
d'una societat limitada formada pels cònjuges de la Junta directiva
d'ISBA. (Ratificació feta per delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2620/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
impagament del titular d'Isba. (Ratificació feta per delegació. Mesa
de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2621/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportacions del Govern a Isba. (Ratificació feta per delegació. Mesa
de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2629/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació entre Pla de 8 i Isba. (Ratificació feta per
delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2630/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a decisions sobre Isba. (Ratificació feta per
delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2666/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visita del
president del Govern de les Illes Balears als països americans.
(Ratificació feta per delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2667/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
evacuació urgent de malalts privats de Formentera. (Ratificació feta
per delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2668/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi de viabilitat
per a la construcció d'un nou hospital de l'Insalud a Menorca.
(Ratificació feta per delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).
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 RGE núm. 2669/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament del decret que regula els habitatges turístics
vacacionals. (Ratificació feta per delegació. Mesa de 27 d'abril del
1998).

 RGE núm. 2670/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a explotació
laboral de la població infantil. (Ratificació feta per delegació. Mesa
de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2671/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escurabutxaques als hotels. (Ratificació feta per delegació. Mesa de
27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2672/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de la sinistralitat laboral a les Illes Balears. (Ratificació feta per
delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2673/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
constitució de les juntes insulars d'explotació hidràulica.
(Ratificació feta per delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2674/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aigua de
qualitat per a la zona de Palma-Calvià. (Ratificació feta per
delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2675/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a molèsties als
veïns de Sant Antoni de Portmany a causa de la depuradora.
(Ratificació feta per delegació. Mesa de 27 d'abril del 1998).

 RGE núm. 2680/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a publicitat institucional. (Mesa de 27 d'abril del
1998).

 RGE núm. 2681/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a pressions sobre els MCS. (Mesa de 27 d'abril del
1998).

Palma, a 6 de maig 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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions té previstes el Govern davant el fet que
l'esposa del director general d'ISBA, càrrec de confiança del
Govern, i l'espòs de la tresorera general de la Comunitat
Autònoma, constitueixin una societat limitada juntament amb tots
els altres cònjuges de la Junta Directiva d'ISBA?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins avals i per quina quantia s'ha fet càrrec ISBA per
impagament del titular fins al dia d'avui?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació total ha fet el Govern balear a ISBA fins
al dia d'avui?

Palma, a 27 d'abril del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de quan coneix el Govern balear la relació entre Pla
de 8 i personal directiu d'ISBA?

Palma, a 28 d'abril del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coneguda la relació entre Pla de 8 i personal directiu
d'ISBA, pensa el Govern adoptar alguna decisió al respecte
relacionada amb la seva participació a ISBA, la composició del
personal directiu d'aquesta empresa o les eventuals relacions
empresarials entre aquesta empresa i Pla de 8?

Palma, a 28 d'abril del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins caps d'estat o de govern, o ministres dels països
americans visitats recentment pel president del Govern de les Illes
Balears, han compromès la devolució de la visita a la nostra
comunitat autònoma?

Palma, a 28 d'abril del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

És cert que l'evacuació urgent de malalts privats de
Formentera per part de l'helicòpter de Serbasa s'inicia una vegada
solucionats una sèrie de tràmits administratius, entre ells el
pagament previ del servei?

Palma, a 28 d'abril del 1998.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina participació ha tengut la Conselleria de Sanitat i
Consum en la realització de l'estudi de viabilitat per a la
construcció d'un nou hospital de l'Insalud a Menorca?

Palma, a 28 d'abril del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

Quan pensa el conseller de Turisme desenvolupar les
disposicions necessàries per a l'aplicació del decret pel qual es
regulen els habitatges turístics vacacionals a la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
la diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de
l'explotació laboral que sofreix part de la població infantil?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina responsabilitat exigirà el president del Govern als
alts càrrecs implicats en la constitució d'una societat amb la finalitat
d'instal•lar màquines escurabutxaques als hotels de les Illes Balears?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

És conscient el Govern de les Illes Balears que la nostra
comunitat autònoma és on més augmenta la sinistralitat laboral?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.
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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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears constituir les
juntes insulars d'explotació hidràulica?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
La diputada:
Joana Maria 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes
Balears perquè la zona de Palma-Calvià pugui disposar d'aigua de
qualitat?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin és, segons la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral, el motiu pel qual la depuradora
de Sant Antoni de Portmany continua desprenent males olors i,
conseqüentment, causant greus molèsties a tots els veïns de la
zona?

Palma, a 29 d'abril del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ha utilitzat el Govern -directament o a través dels seus
gabinets de premsa- la publicitat institucional com a instrument de
pressió sobre els mitjans de comunicació social?

Palma, a 30 d'abril del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

S'ha dirigit algun membre o alt càrrec del Govern de la
CAIB a algun mitjà de comunicació per pressionar sobre l'orientació
que aquest hauria de donar a una informació determinada?

Palma, a 30 d'abril del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2631/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actuacions del Govern balear davant la propaganda de
caràcter sexista de l'Ajuntament d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2632/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvenció del llibre "Mis Memorias", a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de maig del
1998).

Palma, 6 de maig 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

El passat dia 8 d'abril va aparèixer, almenys en un periòdic
de les Illes balears, un gran (per l'extensió) anunci publicitari de
l'Ajuntament d'Eivissa, amb el títol "Por tierra y por mar, Eivissa,
abierta todo el año". En aquest anunci apareixin diferents documents
gràfics per remarcar l'atractiu de la visita a Eivissa. Un d'aquests era
el de dues dones en un concurs del tipus "camiseta mullada" o
"camiseta esquinçada", de clar contingut sexista.

Davant el fet, es formulen les preguntes següents:

Quines accions ha fet el Govern balear davant
l'Ajuntament d'Eivissa a la vista de la publicació del referit anunci?
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Quins instruments fa servir el Govern balear per evitar
la publicació d'anuncis amb clars components sexistes?

Palma, a 16 d'abril del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ateses les informacions que indiquen que el Govern
balear ha subvencionat amb 4 milions de pessetes el llibre Mis
memorias de Joan Marí i Marí, del qual sembla ser que es feren
dues edicions de 500 exemplars, formulam les preguntes següents:

1.- Ha participat econòmicament el Govern balear en
l'edició del llibre Mis memorias de Joan Marí i Marí, ja sigui amb
l'edició directa, la subvenció, ajuda indirecta o d'altre tipus?

2.- En cas afirmatiu:

a) Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern
balear a l'edició del llibre referit?, indicant-ne a càrrec de quin
exercici pressupostari i partida.

b) Amb quins criteris, que no seran els de normalització
lingüística, s'ha decidit aquesta participació econòmica, si tenim
en compte que les competències de promoció cultural són pròpies
dels consells insulars?

Palma, a 14 d'abril del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2635/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adhesió del Parlament balear a la marxa mundial contra
l'explotació laboral infantil, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió de Drets Humans. (Mesa de 6 de maig del 1998).

Palma, a 6 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El darrer informe anual de la UNICEF, l'Estat mundial de
la infància del 1997, està dedicat al treball infantil. Aquest informe
revela una realitat esgarrifosa que la humanitat no ha de tolerar.

L'informe estima que un de cada quatre dels 1.000 milions
d'infants menors de 15 anys que hi ha als països del sud són nins i
nines treballadors. Són, per tant, dos-cents cinquanta milions que
treballen fins a disset hores diàries, en condicions moltes vegades
deplorables: fent feines perilloses, exposats a pesticides i productes
químics, en posicions incòmodes i insanes, etc. N'hi ha que treballen
i viuen al carrer. N'hi ha que treballen al servei domèstic, en règim
gairebé d'esclavitud. N'hi ha que són prostituïts o utilitzats per al
narcotràfic ... Una realitat, d'altra banda, que tampoc no és aliena als
països industrialitzats.

Aquestes pràctiques estan prohibides per la Convenció
sobre els Drets de l'Infant, que va entrar en vigor l'any 1990 i que ha
estat ratificada per tots els països del món excepte sis. La convenció
sobre els Drets de l'Infant obliga els estats (article 32) a protegir els
infants "contra l'explotació econòmica i contra la realització de
qualsevol treball que pugui ser perillós i pugui entorpir la seva
educació o que sigui nociu per a la seva educació, o que sigui noció
per a la seva salut o per al seu desenvolupament físic, mental,
espiritual, moral o social". Més enllà d'aquest article, és clar que el
treball infantil contravé molts de drets coneguts a la Convenció,
com el dret a ser cuidat pels pares, a rebre educació bàsica gratuïta,
a tenir accés al més alt nivell possible de salut, a la seguretat social
i als mitjans per al descans i la diversió.

Davant aquest estat de coses, 26 ONG de 17 països han
organitzat una Marca Mundial contra l'Explotació Laboral Infantil,
que ja ha començat i que ha d'acabar el mes de juny en la Convenció
de la OIT, a Ginebra. La missió de la Marxa està establerta en els
termes següents: "Mobilitzar esforços a tot el món per protegir i
promoure els drets de tots els nins i nines, especialment el dret a
rebre educació vàlida de forma gratuïta, no patir cap mena
d'explotació laboral i a no realitzar cap treball que pugui perjudicar
físicament, espiritualment, moralment o socialment el seu
desenvolupament".

Els objectius de la Marxa són:

a) Sensibilitzar sobre l'explotació laboral infantil.
b) Promoure que els estats ratifiquin i reforcin les

convencions i les lleis existents sobre treball infantil i educació.
c) Mobilitzar els màxims recursos, nacionals i

internacionals per aconseguir educació per a tots els nins i nines.
d) Mobilitzar l'opinió pública i actuar contra el gran

nombre d'injustícies que contribueixen a l'explotació infantil.
e) Exigir l'eliminació immediata de les formes més

explotadores de treball infantil.
f) Promoure accions positives entre els empresaris i

consumidors.
g) Garantir la rehabilitació i integració adequada als

infants treballadors.

Per tot això, presentam la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a la
Marxa Mundial contra l'Explotació Laboral Infantil, i fa seus els
objectius amb què ha estat convocada.

Palma, a 28 d'abril del 1998.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 12/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a despesa que es te previst destinar
a la publicitat del Pla Mirall. (BOPIB núm. 85 de 24 de gener del
1997).

Per donar compliment al que disposau en relació a
l'assumpte, em plau informar-vos que aquesta Conselleria no ha
previst destinar cap tipus de despesa a publicitat del Pla Mirall.
Pel que fa a l'any 1998 està prevista una partida de 22 milions de
pessetes, per a la senyalització de les obres del Pla Mirall.
 

El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2633/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa al disseny i execució de la
campanya publicitària contra incendis del 1997. (BOPIB núm. 102
de 9 de maig del 1997).

Els antecedents exposats a la pregunta són correctes.

En resposta a la primera i tercera de les preguntes
expressades, vos comunic el següent:

Sí bé el contracte de serveis de Disseny i execució de la
campanya de publicitat contra incendis per a 1997, a causa dels
tràmits preceptius i inherents a la tramitació de l'expedient de
contractació, es va adjudicar dia 28 de maig, aquest fet no incideix
de manera directa en el desenvolupament del contracte, atès que:

1r. El plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta
contractació estableix que "la campanya, en conjunt, s'efectuarà
entre l'1 de maig i el 31 d'agost de 1997", fixant-ne els terminis
d'execució en dues fases:

- la primera fase, que "s'efectuarà entre els mesos de
maig i juny de 1997", i

- la segona fase, que "s'efectuarà en els mesos de juliol
i agost de 1997".

A la primera fase, d'acord també amb el que disposa
l'esmentat plec de prescripcions tècniques, la persona adjudicatària
ha de crear la idea que ha de servir de base a la campanya
(logotip, imatge, lema i definició) i efectuar el 40% de les
insercions en els mitjans de comunicació, i, atès que els licitadors
han hagut de presentar a les seves propostes tecnicoeconòmiques
la documentació de la idea base de l'anunci de televisió i la dels
restants mitjans de comunicació, resulta que el contingut del servi
de la primera fase, a part de completar la idea base de l'anunci, és,
pràcticament, inserir el 40% dels anuncis.

Pel que fa a la segona de les preguntes, cal assenyalar:

Del contingut de la resposta a la primera pregunta es
desprèn clarament que el contingut de la campanya no es modifica
pel retard en l'adjudicació del contracte, és a dir, la persona
adjudicatària pot complir amb el contingut del servei. Si la persona
adjudicatària compleix amb el contingut del contracte exigit,
l'Administració haurà d'abonar el preu del contracte.

Palma, 10 de març del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4218/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per la Conselleria de Medi Ambient el 1997. (BOPIB núm.
104 de 28 de juliol del 1997).

1. Expedient: 134/97, Serveis de fotocomposició i impressió de
2.000 exemplars del llibre Avanç de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears.
Adjudicatari: Roberto Aguiló Bonnín, "Imprenta Nueva Balear".
Import adjudicat: 7.425.000 pessetes.

Expedient: 326/97, modificat de l'expedient anterior, 1.275.360
pessetes.

2. Expedient: 238/97, Serveis (projecte i muntatge de l'exposició
Avanç de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.
Adjudicatari: Clave de Publicidad, SA.
Import adjudicat: 20.000.000 pessetes.

Expedient: 325/97, modificat de l'expedient anterior, 2.139.346
pessetes.

3. Expedient: 257/97, Serveis de disseny i execució i de la
campanya publicitària de les Directrius d'Ordenació Territorial.
Adjudicatari: Clave de Publicidad, SA.
Import adjudicat: 24.500.000 pessetes.

4. Expedient: 295/97, Serveis de revisió del Pla general de defensa
contra incendis forestals.
Adjudicatari: TRAGSA.
Import adjudicat: 7.478.847 pessetes.

5. Expedient: 296/97, Serveis de revisió del Pla comarcal de defensa
contra incendis.
Adjudicatari: TRAGSA.
Import adjudicat: 5.166.930 pessetes.

6. Expedient: 68/97, Servei de disseny i execució de la campanya de
publicitat contra incendis 1997.
Adjudicatari: IZY Publicidad, SA.
Import adjudicat: 11.801.364 pessetes.
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7. Expedient: 67/97, Serveis de neteja i manteniment de les zones
portuàries dels ports dependents de la CAIB.
Adjudicatari: Fomento de Construcciones y Contratas Medio
Ambiente, SA.
Import adjudicat: 82.886.648 pessetes.

8. Expedient: 325/96, Serveis de informació i telefonia per a la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
(tramitació anticipada de despesa per a 1997).
Adjudicatari: EULEN, SA.
Import adjudicat: 3.255.000 pessetes.

9. Expedient: 331/96, Serveis de vigilància i seguretat de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
(tramitació anticipada de despesa per al 1997).
Adjudicatari: PROSE, SA.
Import adjudicat: 7.337.000 pessetes.

10. Expedient: 285/96, Serveis de neteja dels locals de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
(tramitació anticipada de despesa per a 1997).
Adjudicatari: TOP CLEAN Baleares, SL.
Import adjudicat: 8.249.878 pessetes.

Palma, 10 de març del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 5072/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a etapes de la volta ciclista a
Espanya de 1998 a les Illes Balears. (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

1.- El pressupost per a la celebració de dues etapes de la
Volta ciclista a Espanya 1998 a l'illa de Mallorca és de 21.500.000
pessetes, més les despeses de trasllat i estada, les quals es cobriran
amb la col•laboració dels patrocinadors oficials.

2.- L'aportació del Govern de les Illes Balears per a la
celebració d'aquestes dues etapes a l'illa de Mallorca ha de ser la
del pagament del cànon de concessió, que es correspon amb els
21.500.000 pessetes, que es cobriran, en part, amb les aportacions
dels municipis que acolliran, com a seu, les diverses etapes.

3.- No ens consta que cap etapa de la Volta Ciclista a
Espanya, d'ençà que aquesta s'organitza, s'hagi celebrat a les illes
de Menorca i/o d'Eivissa i Formentera.

A l'illa de Mallorca s'han celebrat les etapes següents:

1995. 1 etapa. Mallorca.
1986. Pròleg, 1 etapa, contrarrellotge. Mallorca.
1991. 1 etapa. Mallorca.

Palma, 17 de febrer del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 5073/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a aportacions del Govern de les Illes
Balears als equips de bàsquet Gráficas García i Menorca Bàsquet.
(BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

1.- Les aportacions de la Direcció General d'Esports a
l'equip del Bàsquet Inca - Gráficas García, els anys 1994, 95, 96 i
97 han estat les següents:

1994: 0 pessetes.
1995: 0 pessetes.
1996: 6.000.000 pessetes.
1997: 0 pessetes.

2.- L'ajut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
i les entitats dependents a l'equip del Bàsquet Inca - Gráficas
García, per participar en la Lliga LEB a la temporada 10997/98, es
correspon amb la previsió pressupostària per a l'exercici 1998
següent:

A) Direcció General d'Esports: 6.000.000 pessetes.

3.- L'ajut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
i les entitats dependents a l'equip de Bàsquet Menorca, per
participar en la Lliga LEB a la temporada 1997/98, es correspon
amb la següent previsió pressupostària per a l'exercici del 19987
següent:

A) Direcció General d'Esports: no hi consta previsió específica.

Palma, 9 de març del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 5297/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a realització d'un programa Folklore
tradicional de les Illes. (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

El diputat, atès que es va licitar la realització d'un
programa de folklore, fa set preguntes. Cap de les set preguntes que
formula el diputat té sentit, atès que totes s'han fet considerant que
el Govern vol fer un "programa" de folklore, com diu el Butlletí
Oficial.

En realitat, no es tracta d'un programa, com ha entès el
diputat, considerat com un conjunt d'actuacions per promoure el
folklore.

Es tracta d'un programa de televisió que, d'acord amb les
competències del Govern de difondre elements de les nostres
cultures, serà emès en la nostra llengua.

Per tant, com que el programa no vol fer una definició de
les polítiques culturals, ni vol entrar en cultura popular, etcètera,
sinó que es refereix a la creació d'un programa de televisió, amb tot
el que això suposa, el diputat hauria de tornar a formular les
preguntes adaptades a la nova dada o, en tot cas, retirar-les.

Palma, 17 de febrer del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 7183/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a empreses de publicitat,
Conselleria de Treball i Formació. (BOPIB núm. 133 de 5 de
desembre del 1997).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició de
les senyores i dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 7313/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a Pla Mirall a
Menorca. (BOPIB núm. 136 de 24 de desembre del 1997).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició de
les senyores i dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 7314/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'IBASAN els anys 1996 i 1997.
(BOPIB núm. 136 de 24 de desembre del 1997).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició de
les senyores i dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 7316/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a deutes del Govern
amb els ajuntaments en concepte d'indemnitzacions i
compensacions per obres i instal•lacions de depuració de les aigües
residuals. (BOPIB núm. 136 de 24 de desembre del 1997).

El Govern no té cap deute amb ajuntaments de les Illes
per aquest concepte. Sí existeixen despeses plurianuals a favor de
diferents ajuntaments derivades d'expedients d'indemnitzacions i
compensacions per obres i instal•lacions de depuració d'aigües
residuals, relacionades a l'annex que s'adjunta.

Palma, 23 de febrer del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

L'annex esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major, a disposició de les senyores i dels
senyors diputats.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Socials de les propostes de resolució que puguin derivar-se del Pla
integral de les persones majors (RGE 2088/98).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de maig del 1998, conformement amb l'establert a l'article 172
del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus, acorda
que les propostes de resolució que puguin derivar-se del pla de
referència, es debatin davant la Comissió d'Assumptes Socials.

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

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a tramitació davant la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts de les propostes de resolució que puguin derivar-se de
l'Informe anual de l'exercici del 1995 de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (RGE núm. 2261/98).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de maig del 1998, conformement amb l'establert a l'article 172
del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus, acorda
que les propostes de resolució que puguin derivar-se de l'informe de
referència, es debatin davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Ordre de Publicació

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

2037/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de maig del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 2676/98,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, acordà de retirar la proposició
no de llei de referència, relativa a reconeixement del fet insular en el
marc de les polítiques comunitàries, publicada en el BOPIB núm. 99,
de 18 d'abril del 1997.

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