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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de maig del 1998, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 1786/98, pel qual s'aproven mesures transitòries
relatives a l'atorgament d'autoritzacions prèvies de construccions,
obres i instal•lacions d'empreses i activitats turístiques.

Atesa la petició del Govern, s'acorda de tramitar el
projecte de llei de referència pel procediment d'urgència, per la
qual cosa s'obre un termini de 8 dies per tal que els Hbles. Srs.
Diputats i els grups parlamentaris puguin presentar-hi esmenes
davant la Mesa de la Comissió de Turisme. Aquest termini
finalitzarà dia 5 de setembre d'enguany, a les 13 hores.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article
140.1 del Reglament de la Cambra, i atesa la petició del Govern de
les Illes Balears, la Mesa acorda de sotmetre a la consideració de
la Junta de Portaveus la tramitació directa i la lectura única del
projecte de llei de referència.

Palma, a 12 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 8 de maig del 1998, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

44.- Projecte de llei pel qual s'aproven mesures
transitòries relatives a l'atorgament d'autoritzacions prèvies de
construccions, obres i instal•lacions d'empreses i activitats
turístiques.

A proposta del conseller de Turisme, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el Projecte de llei pel qual s'aproven
mesures transitòries relatives a l'atorgament d'autoritzacions
prèvies de construccions, obres i instal•lacions d'empreses i
activitats turístiques.

Segon.- Sol•licitar a la Mesa del Parlament la tramitació
d'aquest projecte per lectura única, d'acord amb l'article 140 del
Reglament de la Cambra.

Tercer.- Sol•licitar la urgència en la tramitació d'aquesta
iniciativa, tota vegada que aquesta urgència està motivada per la
necessitat d'evitar moviments especulatius en matèria
d'autoritzacions turístiques, d'acord amb l'article 95 del Reglament
de la Cambra.

Quart.- Traslladar el contingut del present acord al
Parlament de les Illes Balears per tal que se'n derivin els efectes
pertinents.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr. President,
que firm i segell a Palma, a dia 8 de maig del 1998.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
El president:
Jaume Matas i Palou.

A) 

PROJECTE DE LLEI PEL QUAL S’APROVEN MESURES
TRANSITÒRIES RELATIVES A L’ATORGAMENT

D’AUTORITZACIONS PRÈVIES DE CONSTRUCCIONS,
OBRES I INSTAL•LACIONS D’EMPRESES 

I ACTIVITATS TURÍSTIQUES.

El dia 23 de gener de 1998, es publicà en el Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 11 el Decret
9/1998, pel qual s’aprovaren mesures transitòries relatives al
procediment d’expedició d’autoritzacions prèvies i d’obertura de
construccions, obres i instal•lacions d’empreses i activitats
turístiques. 

Aquesta norma, tal i com s’hi exposa raonadament, respon
principalment a la necessitat d’evitar moviments especulatius en
matèria d’autoritzacions turístiques, mentre es desenvolupa un debat
públic ampli, que permeti definir clarament el futur que la societat
balear desitja. Per això, a continuació, es fixen en el text del Decret
una sèrie de mesures que afecten l’atorgament d’autoritzacions
turístiques. Finalment, queda delimitat perfectament l’àmbit
temporal de vigència del Decret fins a l’aprovació de la norma que,
amb caràcter general, reguli la matèria, i, en tot cas, fins al 31 de
desembre de 1999. 

Una vegada publicat aquest decret, el seu contingut ha
rebut, amb caràcter general, una acollida favorable, com ho
demostra el fet que no ha estat objecte de cap tipus d’impugnació.
No obstant això, hi ha opinions jurídiques contradictòries pel que fa
al rang de la norma, per la qual cosa i per tal d’evitar que
discussions d’ordre doctrinal puguin traslladar-se a l’ordre social,
es considera oportú promulgar aquesta llei.

Article únic

L’atorgament d’autoritzacions prèvies previstes a l’article
1 del Decret 60/1989, de 22 de maig, per part de l’administració
turística competent, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, exceptuant els allotjaments regulats en el Decret
62/1995, de 2 de juny, i els que hagin efectuat la notificació prevista
en la disposició transitòria del Decret 8/1998, de 23 de gener, queda
supeditat al compliment previ, a més del que es disposa en la
normativa en vigor, d’un dels dos requisits següents: 

1. La baixa definitiva d’una autorització, amb l’informe
previ de l’administració turística competent en els termes que
reglamentàriament es determinin.
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Mitjançant l’aplicació de l’operació aritmètica prevista
a l’article 20.3 del Decret 54/1995, de 6 d’abril, es determina el
nombre màxim de places que es poden autoritzar, d’acord amb les
que s’han donat de baixa. 

2. La declaració d’interès turístic excepcional, per part
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
l’informe previ del Consell Assessor Balear de Turisme, sempre
que l’oferta sigui una novetat, d’extraordinària qualitat o
contribueixi a la desestacionalització. 

Disposició derogatòria

Queden derogades, en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, totes les normes d’igual o inferior
rang, que contradiguin tot el que es disposa en aquesta llei.

Disposició final primera

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, perquè dicti les normes reglamentàries oportunes, en
desplegament d’aquesta llei. 

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se
publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i serà d’aplicació fins que s’aprovi la norma que, amb
caràcter general, reguli la matèria. En tot cas, s’estableix un
termini màxim de vigència que acabarà el dia 31 de desembre de
1999.

Palma, 8 de maig de 1998
El president:
Jaume Matas i Palou.
El conseller de Turisme:
José Mª. González Ortea.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2708/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a l'Informe de fiscalització de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a
l'exercici del 1994. (Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2711/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, corresponent a l'exercici del 1994. (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2717/98, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'Informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, corresponent a l'exercici del 1994. (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2719/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a l'Informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, corresponent a l'exercici del 1994. (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 6 de maig del 1998).

Palma, a 6 de maig del 1998.
El President de  la Mesa de la Comissió:
Antoni Marí i Calbet.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta les
propostes de resolució següents a l'Informe de fiscalització de la
Comunitat Autònoma de l'exercici del 1994, presentat pel Tribunal
de Comptes.

1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la no
constitució de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma
derivada de la manca de voluntat i capacitat política per arribar al
consens necessari.

2.- El Parlament de les Illes Balears lamenta el retard en
la fiscalització dels comptes de la Comunitat que desvirtua el paper
de control de l'executiu per part de la Cambra.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera
extraordinàriament greus i mereixedors de la reprovació política,
sense pal•liatius, de la gestió de govern en matèria de contractació:

a) La no garantia de la selecció objectiva dels contractistes
més idonis per als interessos públics.

b) La desvirtuació dels projectes complementaris d'obres
que, en el 50% dels casos, són propostes de modificació.

c) La no exigència de responsabilitats per l'existència de
deficiències no justificades en les projectes originaris.

d) La realització d'obres amb anterioritat a la tramitació de
l'expedient.

e) Els retards en la realització de les obres sense
justificació i sense exigència de responsabilitats.

f) L'abús de la contractació directa amb la pèrdua de
recursos públics que això significa.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta a implementar
un pla general de comptabilitat pública que permeti dur endavant un
sistema integrat de comptabilitat patrimonial i pressupostària.

5.- El Parlament de les Illes Balears fa seves les
recomanacions de la Comissió Tècnica Assessora sobre la
liquidació dels Pressuposts de la CAIB del 1994.

6.- El Parlament de les Illes Balears fa seves les
recomanacions del Tribunal de Comptes en el seu informe referit als
Pressuposts de la CAIB del 1994 i, especialment, insta a corregir les
deficiències, irregularitats i dolentes pràctiques comptables
explicitades a les conclusions de l'esmentat informe.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les propostes de resolució
següents a l'Informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de
l'exercici del 1994, presentat pel Tribunal de Comptes.

El Parlament de les Illes Balears:

1. Constata l'existència d'irregularitats i de males
pràctiques comptables en la fiscalització del Tribunal de Comptes
del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l'any 1993 que s'assenyalen a l'informe d'aquest
tribunal, i en particular:

- La no aplicació del Pla General de Comptabilitat
Pública.

- La manca de cobertura financera de les ampliacions i
incorporacions de crèdit.

- La mala comptabilització del resultat de l'exercici
pressupostari, que presenta un dèficit de 159 milions de pessetes,
segons el Tribunal de Comptes, i no un superàvit de 1.909 milions,
com pretén el Govern.

- El romanent de tresoreria a fi d'exercici és de 500
milions de pessetes negatiu i no de 1.955 milions positius, com
pretén el Govern. Aquesta circumstància és especialment
transcendent atès el caràcter limitatiu del romanent de tresoreria
per a determinades incorporacions pressupostàries.

- La mala comptabilització de les aportacions als distints
consorcis, especialment per que fa a despesa corrent -que hauria
de figurar al capítol IV- comptabilitzada com de capital -capítols
VI, VII i VIII- la qual cosa distorsiona les anàlisis de les ratios
entre inversió  i despesa corrent.

- L'incompliment de la LOFCA en el sentit de no
garantir que les operacions d'endeutament serveixen
exclusivament per finançar operacions d'inversió.

- No comptabilitzar com a compromís de despesa
d'exercicis futurs les càrregues financeres de l'endeutament.

- La mancança de valoració econòmica de la major part
de l'immobilitzat material de la Comunitat Autònoma.

2. Constata les següents deficiències en la contractació
administrativa:

- Excés de contractació directa sense justificar, que
produeix pèrdues a la Comunitat Autònoma.

- Una excessiva proliferació d'obres addicionals i
complementàries, moltes de les quals haurien de ser modificacions,
amb possibles estalvis per al tresor públic.

- Defectes injustificats en els projectes, que varen ser
supervisats favorablement, que obliguen als pressupostos
addicionals referits en el paràgraf anterior, sense que el Govern hagi
utilitzat els mecanismes legals al seu abast -art. 154 RGC- per tal de
rescabalar els perjudicis ocasionats per aquestes deficiències.

5. Fa seva la preocupació del Tribunal de Comptes en
relació a l'incertesa sobre el cobrament de les quantitats
comptabilitzades com a drets pendents de l'impost sobre activitats
que incideixen en el medi ambient.

6. Rebutja, de conformitat amb les argumentacions
exposades pel Tribunal de Comptes, que el Govern no consideri
integrants del sector públic autonòmic els consorcis en els quals
participa, quan aquests varen ser creats per decret per la mateixa
Comunitat Autònoma.

7. Rebutja la gestió del sector empresarial públic de la
Comunitat, per la seva manca general de servei als interessos
generals i, en concret:

- La gestió de Foment Industrial en el seu conjunt,
empresa que hauria d'haver estat dissolta durant l'exercici.

- La manca de valoració, inventari i quantificació dels
béns mobles i immobles de l'empresa Gesma, així com la manca de
comptabilització del cost de personal i de les subvencions.

- La incomprensible i pintoresca participació de l'empresa
Agama a Antena 3 Televisión S.A.

- La gestió del Govern dins el grup ISBA en general, per
la seva implicació a Broker Balear i per la pèrdua voluntària de la
posició majoritària i, per tant, del debilitament del control públic de
la seva gestió, així com de la representant del Govern dins ISBA
SGR, en particular.

- La injustificada reducció dels coeficient d'amortització
de l'Ibasan, que emmascaren els vertaders resultats comptables de
l'empresa i les incerteses sobre la capacitat de l'empresa per fer front
a les seves obligacions.

- La gestió de l'empresa Semilla SA en el seu conjunt,
empresa que, malgrat el constant suport de la Comunitat, fa dubtar
el Tribunal sobre la seva continuïtat i la seva capacitat de complir
les obligacions avalades per Semilla SA.

8. El Parlament de les Illes Balears fa seves les
recomanacions del Tribunal de Comptes i insta el Govern a donar-
los immediat compliment.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les propostes de resolució següents
a l'Informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de l'exercici
del 1994, presentat pel Tribunal de Comptes.
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El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut
de l'informe del Tribunal de Comptes relatiu al resultat de la
fiscalització de la CAIB de l'exercici del 1994, i insta el Govern
balear a atendre les recomanacions que s'hi contenen.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Antoni L. Juaneda i Cabrisas.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta les propostes de
resolució següents a l'Informe de fiscalització de la Comunitat
Autònoma de l'exercici del 1994, presentat pel Tribunal de
Comptes.

1.- El Parlament de les Illes Balears fa seves les
recomanacions de la Comissió Tècnica Assessora i del Tribunal
de Comptes en relació a l'informe de fiscalització del Compte
General de la CAIB corresponent a l'exercici 1994, i les remetrà
al Govern per a la correcció de les deficiències en exercicis
posteriors.

2.- El Parlament de les Illes Balears censura el Govern
de les Illes Balears per l'abús injustificat del sistema d'adjudicació
directa i l'abús d'obres addicionals sense fiscalització i adjudicades
directament.

3.- El Parlament de les Illes Balears censura el Govern
de les Illes Balears per l'aprovació i la incorporació de crèdits
sense cobertura financera.

4.- El Parlament de les Illes Balears censura el Govern
de les Illes Balears per la concessió d'avals a empreses públiques
sense fiscalització prèvia i excedint-se de la quantitat màxima
legal autoritzada.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears censura la
pèrdua de 192 milions de pessetes com a aportació a ISBA S.G.R.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2710/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la
liquidació dels pressuposts generals de la CAIB per al 1994. (Mesa
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 6 de maig del 1998).

 RGE núm. 2718/98, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'Informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la
liquidació dels pressuposts generals de la CAIB per al 1994. (Mesa
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 6 de maig del 1998).

Palma, a 6 de maig del 1998.
El President de  la Mesa de la Comissió:
Antoni Marí i Calbet.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista, presenta les propostes de resolució següents
a l'Informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació
dels pressuposts generals de la CAIB per al 1994.

1.- La Comissió d'Hisenda i Pressuposts reitera la
necessitat d'endegar la Sindicatura de Comptes de la Comunitat,
òrgan estatutàriament previst per informar el Parlament sobre
l'execució del pressupost.

2.- La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears fa seu el contingut de l'informe de la Comissió
Tècnica Assessora sobre la liquidació dels Pressuposts General de
la CAIB per al 1994, i insta el Govern de la Comunitat Autònoma
a corregir les deficiències que queden exposades a l'informe,
especialment al capítol de recomanacions.

3.- El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
la Comunitat Autònoma el total i complet compliment legal en
matèria comptable i financera.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata que
l'Administració econòmica de la Comunitat Autònoma pateix un
conjunt de mancances que fan impossible un coneixement clar de la
situació patrimonial de la Comunitat i mostren una falta de
transparència molt important en la situació del deute de la
Comunitat en els avals concedits, en el coneixement de la situació,
variacions i composició del patrimoni.

5.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació perquè la pitjor gestió de despesa de l'exercici
correspongui a les inversions reals que suposen un factor negatiu
sobre les infraestructures i, en general, sobre la formació bruta de
capital fix de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la gestió dels ingressos de la Comunitat Autònoma
atesa l'elevada quantia dels saldos pendents de cobrament
d'exercicis anteriors, fet que ha anat en detriment del finançament
dels serveis i infraestructures de la Comunitat.

7.- El Govern de la Comunitat Autònoma instrumentarà
els procediments comptables adients per poder controlar i informar,
d'una forma més clara i completa, sobre les operacions relatives a:

- Valors mobiliaris i d'altre tipus dels quals sigui titular la
CAIB.

- L'endeutament per emissió de deute públic o concertació
de préstecs.

- La concessió d'avals i la seva situació i composició.
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8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que la incorporació dels romanents de
crèdit de l'exercici anterior es faci atenent la naturalesa econòmica
de la despesa a efectuar i, en conseqüència, que els romanents de
cada capítol declarats com a incorporables s'incorporin, si així
s'acorda, als mateixos capítols que els generaren.

9.- El Parlament de les Illes Balears rebutja que
l'Administració de la CAIB durant l'any 1994 no realitzàs
inventari de béns, tal com prescriu l'article 93 de la Llei de
finances.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, presenta les propostes de resolució següents
a l'Informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació
dels pressuposts generals de la CAIB per al 1994.

El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut
de l'informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació
dels pressuposts generals de la CAIB de l'any 1994, i insta el
Govern balear a atendre les recomanacions que s'hi contenen.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Antoni L. Juaneda i Cabrisas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2713/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a antic ambulatori
de Ciutadella. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2725/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
preus de l'aigua depurada. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2726/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a integració de l'Escola de Turisme d'Eivissa i Formentera
a la UIB. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2727/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a inversió de les empreses de les Illes Balears per a la
preservació del medi ambient. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2728/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a dates
de realització dels cursos de formació laboral. (Mesa de 12 de maig
del 1998).

 RGE núm. 2729/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a manca
d'inversions a les Pitiüses per a l'habilitació de carrils per a
bicicletes. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2730/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
mesures per evitar perills derivats d'obres viàries a les Pitiüses.
(Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2731/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
repartiment per illes de les aportacions del Govern Central per a la
realització de programes socials. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2732/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions per a la conservació del patrimoni arquitectònic de les
Illes Balears. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2733/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aplicacions dels estudis sobre la realitat hidrogeològica de les Illes
Balears. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2734/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
sobre la realitat hidrogeològica de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2737/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
herència que ha de rebre el Col•legi Públic Inspector Doctor Comas
Camps. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2759/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a edició del llibre "Digui, digui ...". (Mesa de
12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2768/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Junta d'Aigües. (Mesa de 12 de maig del
1998).

 RGE núm. 2769/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2770/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Conselleria de Presidència. (Mesa de 12 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2771/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 12 de
maig del 1998).
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 RGE núm. 2772/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Conselleria de Foment. (Mesa de 12 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2773/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Conselleria de Sanitat. (Mesa de 12 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2774/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
d'obres finançades per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2779/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions i activitats a Menorca i Eivissa a l'Encomana de Gestió
d'Agricultura. (Mesa de 12 de maig del 1998).

Palma, a 12 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 escrita.

Quins són els compromisos del Govern balear relatius a
l'antic ambulatori de Ciutadella/centre de salut mental?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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 escrita.

A quins preus cobra el metre cúbic d'aigua depurada el
Govern balear?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 escrita.

Ha decidit el Govern de les Illes Balears quina serà la
fórmula d'integració de l'Escola de Turisme d'Eivissa i Formentera
-integració total o adscripció- dins la Universitat de les Illes
Balears?

Quan es preveu que es produeixi aquesta integració o
adscripció?

Creu el Govern que la integració o adscripció de l'escola
de Turisme de les Pitiüses ha d'implicar modificacions molt
substancials en el model d'educació; sobretot pel que fa a la
introducció de videoconferències en perjudici de les classes
presencials?

Palma, a 5 de maig 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears el fet que,
segons el Llibre Blanc de la gestió mediambiental, patrocinat pel
Ministeri d'Indústria, les empreses illenques siguin -juntament amb
les de Múrcia i Extremadura- les que menys inverteixen en
qüestions mediambientals? Concretament, i segons l'esmentat
estudi, només hi dediquen un 1'04% del seu pressupost anual.

Pensa que les actuals normes i mesures establertes pel
Govern balear són suficients per aconseguir que les empreses
illenques deixin d'ocupar un lloc tan poc honrós pel que fa a nivells
d'inversió mediambiental?

Palma, a 5 de maig 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Els sindicats de les Pitiüses han expressat el seu malestar
per les dates de realització de la majoria dels cursos de formació per
a treballadors, a causa que aquests tenen lloc durant l'estiu; és a dir,
als mesos de màxima activitat laboral. Això provoca que, per a
molts treballadors, sigui totalment impossible assistir als esmentats
cursos.

Una vegada que el Govern de les Illes Balears ha assumit
les competències pel que fa als cursos de formació de l'INEM, té
prevista alguna mesura per traslladar les dates de realització
d'aquests cursos als mesos de temporada baixa?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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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 escrita.

A què es degut que el Govern de les Illes Balears no
destini ni una sola pesseta durant l'any 98 per a l'habilitació de
carrils-bici i rutes cicloturístiques a les Pitiüses, mentre que a la
resta de les Illes s'inverteixen 251 milions?

Té prevista cap inversió en el futur a les Pitiüses en
aquesta matèria per compensar un desequilibri tan evident?

Palma, a 5 de maig 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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

La construcció del segon cinturó de ronda de la ciutat
d'Eivissa i de la ronda de ses Païsses, a Sant Antoni de Portmany,
va originar problemes d'aïllament als veïns d'aquestes zones, -
sobretot per no preveure el punt de pas per als vianants- així com
noves interseccions perilloses. Tot i que en anteriors respostes
parlamentàries el Govern va assegurar que s'havia previst
solucionar aquests problemes, això continua sense ser realitat a
hores d'ara.

Conseqüentment, quan pensa el Govern de les Illes
Balears solucionar els problemes abans esmentats?

Ha previst el Govern les solucions adients per evitar
problemes com els abans descrits en les noves obres viàries
previstes a les Pitiüses i, molt especialment, als nous cinturons de
ronda del Santa Eulàlia i Sant Antoni?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin repartiment per illes s'ha efectuat dels fons aportats
pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials per a la realització de
programes de serveis socials corresponents a l'any 98?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions per a recuperació del patrimoni
arquitectònic ha concedit el Govern de les Illes Balears durant l'any
97 a cadascuna de les Illes?

Quines durant l'any en curs?

Quantes sol•licituds s'han rebutjat durant els anys
esmentats a cadascuna de les Illes i per quin motiu?

Palma, a 5 de maig 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines aplicacions pràctiques immediates considera el
Govern de les Illes Balears que poden tenir els resultats dels
diferents estudis en curs per conèixer la realitat hidrogeològica de
les nostres illes?

Palma, a 5 de maig 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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins estudis, finançats o cofinançats pel Govern de les
Illes Balears, es duen a terme per conèixer millor la realitat
hidrogeològica de les nostres illes?

En quina fase es troba cadascun d'aquests estudis?

Quines institucions i organismes intervenen en cadascun
d'aquests estudis?

Quin és el cost i l'aportació de les diferents institucions en
cadascun d'aquests estudis?

En quin termini es preveu que estiguin finalitzats?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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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 escrita.

En el viatge per diferents països americans que ha
realitzat el president i diferents membres del Govern de les Illes
Balears, i més concretament a Mèxic, es va fer alguna gestió per
tal d'agilitar la tramitació perquè l'herència que ha de rebre el
Col•legi Públic Inspector Doctor Comas Camps d'Alaior, hereu
universal de la vídua del Doctor Comas, s'arribi a cobrar?

Palma, a 30 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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina aportació econòmica fa el Govern balear a l'edició
del llibre Digui, digui ... KURSBUCH. Curs de català per a
estrangers, publicat per l'Abadia de Montserrat i l'Enciclopèdia
Catalana?

Palma, 6 de maig del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 escrita.

Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Junta d'Aigües amb
especificació del municipi, objecte i pressupost de cada obra i
terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 escrita.

Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports amb especificació del municipi, objecte i
pressupost de cada obra i terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Conselleria de
Presidència amb especificació del municipi, objecte i pressupost de
cada obra i terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Conselleria de
Turisme amb especificació del municipi, objecte i pressupost de
cada obra i terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Conselleria de Foment
amb especificació del municipi, objecte i pressupost de cada obra i
terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Conselleria de
Sanitat amb especificació del municipi, objecte i pressupost de
cada obra i terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Relació d'obres finançades mitjançant el "Pla deu" o per
convenis i consorcis amb ajuntaments, per la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria amb especificació del municipi,
objecte i pressupost de cada obra i terminis de finançament.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions i activitats ha dut a terme durant l'any
1997 a Menorca i a Eivissa mitjançant l'Encomana de Gestió
d'Agricultura?

Quina ha estat la seva execució el 1997?

Palma, a 7 de maig del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2712/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncia al tribunal de la competència sobre l'increment de tarifes
dels vols nacionals. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2714/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords o
convenis amb l'Associació d'Educació d'Adults. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2715/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur de l'edifici de
l'hospital Verge del Toro. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2716/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de l'edifici de
l'hospital Verge del Toro. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2721/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla
director sectorial de Carreteres. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2722/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció de noves carreteres. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2723/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Es
Trenc. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 12 de maig
del 1998).

 RGE núm. 2735/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a hotel Cala
Tuent, SA. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 12 de
maig del 1998).

 RGE núm. 2746/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència del
Tribunal Suprem sobre Es Trenc. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2747/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació del
contracte de la doctora del Gabinet de Medicina Esportiva.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 12 de maig del
1998).

 RGE núm. 2749/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antich
i Oliver, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control al
transport escolar. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2750/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat d'accés
a l'educació infantil. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2751/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi de nom de
la Direcció General d'Educació. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2752/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que han
elaborat enquestes educació. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2766/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subministrament d'aigua en alta. (Mesa de 12 de maig del 1998).

Palma, a 12 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data acordà el Govern de les Illes Balears
interposar denúncia davant el tribunal de la competència per
l'increment de les tarifes dels vols nacionals acordat per les
companyies aèries?

Palma, a 6 de maig del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quines previsions té la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports respecte de la signatura d'acords o convenis amb
l'Associació d'Educació d'Adults de Menorca?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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.

Existeix o ha existit alguna proposta, compromís o
suggerència escrita o oral per part de l'Insalud a la Conselleria de
Sanitat entorn al futur de l'edifici de l'hospital Verge del Toro com
a centre sociosanitari?

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

Quina és l'opinió del Govern entorn al possible ús de
l'hospital Verge del Toro en cas de fer-se un hospital nou a
Menorca?

Palma, a 6 de maig 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quan preveu el Govern una nova aprovació inicial del
Pla director sectorial de Carreteres?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Descarta el Govern dur a terme la construcció de noves
carreteres, duplicacions de calçada o variants de travesseres de les
xarxes primària o secundària, previstes al conveni de carreteres,
abans de l'aprovació definitiva del Pla director sectorial de
Carreteres?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Considera el Govern que s'hauria d'haver "negociat" amb
els propietaris d'Es Trenc fins arribar a una desclassificació de mutu
acord?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
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En quina situació es troba l'autorització prèvia per a la
construcció d'un hotel a nom d'Hotel Cala Tuent SA?

Palma, a 5 de maig 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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En quina data es va notificar a la representació processal
de la comunitat autònoma la sentència del Tribunal Suprem sobre
Es Trenc?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema té previst el conseller d'Educació, Cultura
i Esports per tal de renovar de forma indefinida el contracte fet a
la doctora del seu gabinet de Medicina Esportiva, i que finalitza
el 2 de juny del 1998?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins controls du a terme el Govern en relació a
vehicles que realitzin transport escolar quant al seu funcionament
tècnic, mesures de seguretat i personal responsable?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Francesc Antich i Oliver.

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.

Com pensa aconseguir la igualtat d'accés a l'educació
infantil, atès el procediment d'implantació elegit per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
modificar el nom de la Direcció General d'Educació a Mallorca?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones han elaborat les enquestes dirigides a
professors i pares d'alumnes dels centres educatius de Balears?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Quan té previst el Govern donar compliment a l'acord de
C.O.T. 27 de juny pel qual s'instava a tractar com a preus autoritzats
el subministrament d'aigua en alta, amb destinació al proveïment de
poblacions?

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2707/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a implantació de l'Educació Secundària de Persones
Adultes a instituts d'ensenyament secundari, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de maig del
1998).

Palma, a 12 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.

Atès que diverses informacions ens parlen de la intenció
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports d'implantar, de
forma experimental l'educació secundària de persones adultes a
tres instituts de secundària de Palma, Calvià i Eivissa.

Atès que, tot i que l'experiència de l'educació de
persones adultes, així com les necessitats de l'educació secundària
de persones adultes, poden ser diferents a cadascuna de les Illes,
la generalització  d'aquesta mesura pot afectar greument el paper
estratègic de l'educació d'adults a les Illes Balears.

1.- Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, d'implantar de forma progressiva l'educació secundària de
persones adultes als instituts d'ensenyança secundària de les Illes
Balears?

2.- No resulta contradictòria la mesura amb un model
específic d'educació de persones adultes que fa temps vénen
reclamant els centres d'educació de persones adultes a les Illes
Balears?

3.- Quins efectes tindria la implantació generalitzada de
la mesura en el paper dels centres d'educació de persones adultes
de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2701/98, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d'un estudi per part del Govern sobre la
problemàtica que suposa la capitalitat a la ciutat de Palma de
Mallorca. (Mesa de 12 de maig del 1998).

 RGE núm. 2724/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a Na Burguesa Parc Natural. (Mesa de 12 de maig del
1998).

 RGE núm. 2780/98, dels grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
relativa a reprovació al Govern per la participació de membres del
Consell d'Administració d'Isba a la societat Pla de 8 i exigència de
responsabilitats. (Mesa de 12 de maig del 1998).

Palma, a 12 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Donat l'acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de
Mallorca del passat dia 20 de març del 1997, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
estudiar els possibles desequilibris i problemes que suposen a la
ciutat de Palma de Mallorca esser capital de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, un cop realitzat l'esmentat estudi,
si s'escau, a elaborar un text normatiu que contempli les
particularitats i analitzi la possibilitat de transferir o delegar
competències de les altres administracions per tal de millorar-ne la
gestió.

Palma, a 5 de maig del 1998.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La disposició addicional tercera de la Llei 1/91, de 30 de
gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, obliga el Govern a promoure la
declaració d'espais naturals protegits d'àrees representatives de la
Serra de Tramuntana, d'acord amb allò que preveu la Llei 4/89, de
27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres.

Dia 11 de maig del 1994, el Parlament de les Illes Balears
aprovà, per unanimitat, una proposició no de llei del Grup
Parlamentari PSM en la qual s'instava el Govern a declarar la Serra
de na Burgesa parc natural. Els ajuntaments dels tres municipis
afectats per la Serra, això és, Palma, Calvià i Puigpunyent, s'hi han
pronunciat a favor. Això no obstant, tot i haver transcorregut quatre
anys, el Govern encara no ha procedit a la declaració de parc natural
de la Serra.
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És per tot això que el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment a l'acord del Parlament de dia 11 de maig del 1994, i
a declarar la Serra de na Burgesa parc natural, per la via
d'urgència, d'acord amb la Llei 4/89, de 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de flora i fauna silvestre.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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, els grups
parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de
les Illes Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Davant la gravetat de les informacions aparegudes sobre
la constitució d'una empresa de joc de màquines escurabutxaques,
a instal•lar en base a influències econòmiques i polítiques a hotels
de les Illes Balears, societat formada per la major part dels
integrants del Consell d'Administració d'ISBA, empresa de
garanties recíproques participada pel Govern, representant del
Govern de les Illes Balears inclosa, tots ells de forma encoberta a
través dels seus cònjuges, i a la vista de l'actitud opaca i
contemporitzadora del Govern, els grups parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
presenten la següent Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació del
Govern per la seva inhibició davant el cas ISBA-Pla de 8, en el
qual la representant del Govern i tresorera de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears es va implicar, amb la cúpula de la
societat, en la constitució d'una societat destinada a la instal•lació
de màquines de joc amb la finalitat evident d'aprofitar les
influències i la informació privilegiada de què disposaven per
obtenir un lucre privat.

2. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
denuncia i rebutja l'obstruccionisme del Govern davant les
preguntes i sol•licituds d'informació realitzades des del Parlament,
actitud que impedí esbrinar les inequívoques responsabilitats
polítiques i personals que concorren en aquest cas.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
l'immediat cessament de la tresorera de la Comunitat Autònoma
i, per tant, el seu cessament com a representant de la Comunitat
dins ISBA.

4. El Parlament de les Illes Balears reclama també al
Govern central el cessament del Sr. Bartomeu Reus com a
president de l'empresa pública GESA, atesa la seva implicació
personal en el cas.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
demanar, mitjançant el nou representant dins ISBA, el cessament de
tots els càrrecs d'aquesta empresa implicats directament o indirecta
en la societat Pla de 8.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar una iniciativa legislativa que garanteixi el control polític
i parlamentari de l'actuació del Govern dins les empreses on té
participació minoritària.

Palma, 6 de maig del 1998.
J. Francesc Triay i Llopis, portaveu del GP Socialista.
Pere Sampol i Mas, portaveu del GP Nacionalista-PSM.
Eberhard Grosske i Fiol, portaveu del GP d'Esquerra

Unida de les Illes Balears.
Maria Antònia Munar i Riutort, portaveu del GP Mixt,

Unió Mallorquina.
Josep Ramon Balanzat i Torres, portaveu del GP Mixt, Els

Verds.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2767/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a agermanament amb la Comunitat Balear, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Economia.(Mesa de 12
de maig del 1998).

Palma, a 12 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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Atès que la Confraria del Cava de Sant Sadurní ha
organitzat una festa d'agermanament amb la Comunitat Balear a la
ciutat de Palma de Mallorca, agermanament amb productes
tradicionals de les Illes com la sobrassada mallorquina o el formatge
de Menorca amb denominació d'origen.

És per tot això que el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
es doni a conèixer l'esmentat agermanament amb actes de promoció
dels productes agermanats també a Catalunya.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports per a la proposició no de llei RGE núm.
1166/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de maig del 1998, acordà d'atendre la petició formulada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, en el sentit que la
Proposició no de llei de referència, relativa a un camp
d'aprenentatge a Es Torretó (BOPIB núm. 146, de 27 de febrer del
1998), es tramiti davant la comissió competent, en aquest cas la de
Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària del Ple

de la Cambra i habilitació dels dies necessaris per a la Proposició
no de llei RGE núm. 2780/98 (RGE núm. 2781/98). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de maig del 1998, conformement amb l'establert pels articles
61.2 del Reglament de la Cambra i 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, a la vista de l'escrit RGE núm. 2781/98, presentat
per una cinquena part dels diputats de la Cambra, acordà de
convocar sessió plenària extraordinària, la data de la qual es fixarà
oportunament.

Consegüentment, acordà d'habilitar els dies necessaris
per tal de possibilitar l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca
de la proposició no de llei de referència, presentada pels grups
parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de
les Illes Balears i Mixt, relativa a reprovació al Govern per la
participació de membres del Consell d'Administració d'Isba a la
societat Pla de 8 i exigència de responsabilitats, publicada en
aquest BOPIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a tramitació pel procediment d'urgència de la

Proposició no de llei RGE núm. 2780/98 (RGE núm. 2782/98). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de maig del 1998, conformement amb l'article 95 del
Reglament de la Cambra, a la vista de l'escrit RGE núm. 2782/98,
presentat pels grups parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, acordà tramitar pel
procediment d'urgència la proposició no de llei de referència,
presentada pels grups parlamentaris esmentats, relativa a
reprovació al Govern per la participació de membres del Consell
d'Administració d'Isba a la societat Pla de 8 i exigència de
responsabilitats i publicada en aquest BOPIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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