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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 29 de juliol del 1998, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3494/98, sobre cans de guia.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies per presentar, davant la Mesa
de la Comissió d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 22 de setembre d'enguany, a les 13 hores.

Palma, a 29 de juliol 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 3 de juliol del 1998, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

25.- Projecte de llei de cans de guia.

A proposta de la consellera de Presidència, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei de cans de guia.

Segon.- Enviar el Projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears per a la seva tramitació parlamentària."

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 juliol 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 DE CANS DE GUIA

Exposició de motius

El principi d'igualtat consagrat a l'article 14 de la
Constitució Espanyola requereix per a la seva efectiva realització
assegurar a tots els ciutadans l'accessibilitat i la utilització dels
espais públics. En aquest sentit, l'article 9.2 atribueix als poders
públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l'individu i dels grups dins dels quals s'integra siguin reals i
efectives, remoure els obstacles que puguin impedir o dificultin la
seva plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida
política, econòmica, cultural i social. De forma específica, la
Constitució en el seu article 49 inclou com a principi rector de la
política social i econòmica, realitzar una política de previsió,
tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics,
sensorials i psíquics, als quals s'haurà de prestar l'atenció
especialitzada que requereixin i els empararan especialment perquè
puguin gaudir dels drets que el títol I atorga a tots els ciutadans.

De forma anàloga, el nostre Estatut d'Autonomia en el seu
article 9 atribueix a les institucions d'autogovern, en compliment de
les finalitats que els són pròpies, promoure la llibertat, la justícia, la
igualtat i el progrés socioeconòmic entre tots els ciutadans de les
Illes Balears, així com la participació d'aquests a la vida política,
cultural, econòmica i social. D'altra banda, l'article 10 preveu com
a competències exclusives: l'assistència i beneficència socials (núm.
12), l'ordenació del territori, urbanisme i habitatge (núm. 3), obres
públiques al territori de la Comunitat Autònoma que no siguin
d'interès general de l'Estat (núm. 4), i el transport per ferrocarril,
carreteres i camins.

En l'exercici d'aquestes competències el Govern de les
Illes Balears des de fa temps desenvolupa diverses accions per fer
real una política efectiva d'integració social. Fruit d'aquesta política
és la Llei 9/87, d'11 de febrer. d'acció social, que en el seu article 2
defineix el sistema d'acció social com les actuacions orientades a
proporcionar els mitjans de prevenció, informació, atenció i ajuda
per a aquelles persones que, a causa de les dificultats de
desenvolupament en la societat, tals com disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, les necessitin, sempre que reuneixin els
requisits que s'estableixen  reglamentàriament. D'altra banda l'article
10.b preveu com a servei social específic la rehabilitació i integració
dels disminuïts físics, psíquics i sensorials, per tal de possibilitar-ne
la integració social, i prevenir, en allò que sigui possible, les
disminucions i eliminar les barreres que n'impedeixin el normal
desenvolupament a la societat. Com a conseqüència d'aquestes
previsions es va dictar la Llei 3/93 per a la millora de l'accessibilitat
i de la supressió de les barreres arquitectòniques a l'àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat d'ampliar
el procés d'integració de les persones amb limitacions, fer les ciutats
més accessibles i millorar així la qualitat de vida de tota la població.

Dins aquesta línia normativa que apunta cap a la
consecució d'una efectiva integració social i d'una discriminació
positiva a favor dels disminuïts físics i sensorials s'enquadra aquesta
llei, que afegeix un intent de sensibilització, per part dels poders
públics, de la societat que, en molts casos dificulta l'exercici efectiu
dels drets dels disminuïts, en aquest cas de les persones amb
deficiències visuals.

Dos són els capítols que integren aquesta llei. Dins el
capítol I, dedicat a les disposicions de caràcter general, es regulen
els requisits i les condicions per al  reconeixement de la condició de
ca de guia, el dret al lliure accés, la deambulació i permanència a
qualsevol lloc públic o de titularitat privada que estigui obert al
públic, de les persones amb deficiència visual que vagin
acompanyades de ca de guia, i, com a contrapartida, les seves
obligacions. El capítol II regula el règim sancionador per fer efectiu
el compliment dels drets i obligacions recollits a la llei.
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Capítol I.- Disposicions de caràcter general.

Article 1.- Objecte de la  llei.

Aquesta llei té per objecte garantir l'exercici del dret al
lliure accés de les persones afectades per disfuncions visuals,
totals o parcials, que s'hagin de fer acompanyar de ca de guia, en
igualtat de condicions amb les persones que no pateixen aquesta
deficiència visual, tant als llocs públics com als que essent de
titularitat privada estiguin oberts al públic, sempre que siguin de
la competència de les diferents administracions de les Illes
Balears. 

 Les prescripcions referents al dret d'admissió o prohibició
d'entrada d'animals en general, tant als llocs públics, com als que
essent de titularitat privada estiguin oberts al públic quedaran
limitades pel que disposa aquesta  llei.

Les persones ensinistradores dels centres
d'ensinistrament de reconeguda solvència, quan vagin
acompanyades de ca de guia, tindran els mateixos drets que
aquesta llei reconeix als deficients visuals acompanyats de ca de
guia durant les fases d'instrucció i seguiment del ca de guia.
Igualment tindran les mateixes obligacions que les fixades per a
les mateixes persones usuàries del ca de guia.

Article 2. Definició de ca de guia.

Es considerarà "ca de guia" aquell ca que, havent estat
ensinistrat a un centre nacional o estranger oficialment homologat
a l'efecte, hagi conclòs el seu ensinistrament, i hagi adquirit així
les aptituds necessàries per a l'acompanyament, conducció i auxili
de persones afectades per disfuncions visuals, totals o parcials, i
que hagi estat reconegut i identificat com a ca de guia de la forma
que s'estableix a l'article següent.

Article 3. Reconeixement, identificació; pèrdua i suspensió de la
seva condició.

1.- Per al reconeixement de la condició de ca de guia
serà necessari:

a) Acreditar que el ca ha adquirit les aptituds
d'ensinistrament  necessàries per a dur a terme les funcions
d'acompanyament, conducció i auxili de les persones amb
deficiència visual.

b) Acreditar el compliment de les condicions higièniques
i sanitàries a les quals es refereix l'article següent.

2.- Cada ca de guia haurà d'ésser identificat com a tal en
tot moment,  mitjançant la col•locació a qualsevol lloc i de forma
visible del distintiu oficial corresponent, sense perjudici de les
altres identificacions que li corresponen com a animal de l'espècie
canina previstes a la legislació autonòmica vigent.

3.- Una vegada reconeguda la condició de ca de guia, i
sense perjudici del que disposen els paràgrafs següents, es
mantindrà al llarg de tota la vida d'aquest.

4.- L'animal podrà perdre la condició de ca de guia quan
manifesti incapacitat per a l'exercici de la seva tasca. En tot cas,
podrà perdre-la quan manifesti qualque tipus de comportament
agressiu.

5.- La pèrdua de la condició de ca de guia només es podrà
declarar mitjançant el procediment que es determini
reglamentàriament, el qual, en tot cas,  haurà d' exigir el
corresponent certificat veterinari.

6.- Es consideraran senyals de malaltia, que suspendran
l'exercici del drets reconeguts en aquesta  llei, els següents:

a) Signes febrils.
b) Alopècies anormals.
c) Deposicions diarrèiques .
d) Secrecions anormals.
e) Senyals de parasitaris cutanis.
f) Ferides, en funció de la seva grandària i aspecte.

7.- Correspondrà a la conselleria competent en matèria
d'acció social, el reconeixement, la pèrdua i la suspensió de la
condició de ca de guia, així com la seva identificació mitjançant la
concessió del distintiu oficial corresponent.

8.- La documentació oficial acreditativa de la condició de
ca de guia només podrà exigir-se a la persona titular, per l'autoritat
competent o pel responsable del servei que s'estigui emprant en cada
cas. En cap cas no es pot exigir l'esmentada documentació de forma
arbitrària o no raonada, ni imposar més condicions que les
establertes en aquesta llei.

9.- Als supòsits d'estada temporal de deficients visuals no
residents a les Illes Balears, usuaris de ca de guia, serà vàlid el
reconeixement d'aquesta condició i el distintiu concedit per
l'Administració pública corresponent.

Article 4.- Condicions higièniques i sanitàries.

1.- Els cans de guia hauran de complir les mesures
higièniques i sanitàries a què es troben sotmesos els animals
domèstics en general, que estan previstes a la legislació autonòmica
vigent. A més hauran de complir les següents:

a) No patir cap malaltia transmissible a l'home, entenent
per això, les incloses al quadre d'antropozoonosi vigent a cada
moment. 

b) Estar vacunat de ràbia, amb tractament periòdic
d'equinococosi, exempt de paràsits externs  i haver donat resultat
negatiu a les proves de leishmaniasi, leptospirosi i brucel•losi.

2.- L'acreditatiu de la manca de les malalties a què es
refereix l'apartat anterior es realitzarà mitjançant certificat
veterinari.

3.- Per  mantenir la condició de ca de guia serà necessari
un reconeixement periòdic cada sis mesos, on s'acrediti el
compliment de les condicions higièniques i sanitàries a què fa
referència el punt 1 d'aquest article.

Article 5 .- Determinació dels llocs públics i dels llocs que essent
de titularitat privada estan oberts al públic.

Als efectes del que s'estableix a l'article 1 d'aquesta llei
tindran la consideració de llocs públics o llocs que, essent de
titularitat privada, estan oberts al públic els següents:
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a) Els definits per la legislació urbanística viària aplicable
a cada moment com  passos de vianants, per a vianants o de
gaudiment exclusiu per a vianants.

b) Llocs d'esbargiment a l'aire lliure.

c) Centres oficials de tots tipus i titularitat, l'accés als
quals no es trobi tancat al públic en general.

d) Establiments comercials i mercantils de tot tipus.

e) Centres assistencials i sanitaris, públics i privats.

f) Centres d'ensenyament de tot grau i matèria, públics
i privats.

g) Oficines i despatxos de professionals liberals.

h) Instal•lacions esportives.

i) Centres d'esplai i temps lliure.

j) Residències, centres i clubs per a l'atenció de la tercera
edat.

k) Centres religiosos.

l) Museus i sales d'exposicions o conferències.

m) Establiments hotelers, apartaments, balnearis,
campaments, albergs, i qualsevol altre establiment destinat en
general a proporcionar, mitjançant preu, habitació o residència a
les persones.

n) Restaurants, parcs aquàtics, parcs d'atraccions,
zoològics i qualsevol altre lloc o establiment obert al públic on es
prestin serveis directament relacionats amb el turisme. 

o) Ports i aeroports, estacions d'autocar i tren, parades de
vehicles lleugers de transport públic.

p) Qualsevol transport col•lectiu d'ús públic de titularitat
pública o d'ús públic de titularitat privada i els serveis urbans i
interurbans de transports en vehicles lleugers.

q) En general, qualsevol altre lloc, local o establiment
d'ús públic o d'atenció al públic.

Article 6.- Exercici del dret.

1.- El dret d'accés reconegut a l'article 1.1 d'aquesta llei
comporta la permanència il•limitada i constant del ca de guia al
costat de l'usuari. Aquest dret té com a excepció el supòsit de greu
perill imminent per a terceres persones, per a la mateixa persona
ajudada pel ca de guia o per a la integritat del mateix ca de guia.

2.- El dret d'accés, la deambulació i permanència als
transports es regirà, a més de per la legislació autonòmica vigent
en matèria de supressió de barreres arquitectòniques, per les
següents consideracions:

a) El deficient visual, acompanyat de ca de guia tindrà
preferència en la reserva del seient més ampli, amb major espai
lliure al seu entorn o vora el passadís, segons el mitjà de transport
de què es tracti.

b) Quan el deficient visual acompanyat del ca de guia
utilitzi el servei de lliteres, es procurarà reservar-ne una de les
inferiors.

c) En els serveis urbans i interurbans de transport en
vehicles lleugers, el ca de guia haurà d'anar a la part de darrere del
vehicle, als peus de la persona deficient visual i ocuparà plaça al
còmput de les autoritzades per al vehicle.

No obstant això, i a discreció de la persona deficient
visual, podrà ocupar el seient davanter dret, amb el ca de guia al
seus peus,  en els següents  supòsits:

- Quan es tracti de llargs recorreguts.
- Quan dues persones deficients visuals i acompanyades dels seus
respectius cans de guia viatgin juntes.

Article 7.- Despeses econòmiques .

L'accés, la deambulació i permanència dels cans de guia
de la forma establerta en aquesta llei, no podrà implicar, en cap cas,
despesa per aquest concepte per a la persona usuària del ca de guia,
ni tampoc l'obligació d'haver de realitzar gestió suplementària
injustificada.

Article 8.- Obligacions de la persona usuària del ca de guia.

Tota persona usuària d'un ca de guia és responsable del
compliment de les obligacions assenyales en aquesta  llei i, en
particular, està obligada a : 

- Dur al damunt i exhibir, quan li sigui demanada, la
documentació de reconeixement de la condició de ca de guia
assenyalada amb anterioritat.

- Tenir cura de la higiene i sanitat del ca de guia amb
extremada diligència i sotmetre'l  als controls sanitaris descrits en
aquesta  llei.

- Controlar i fer complir els principis i criteris de respecte,
defensa i protecció del ca de guia . 

- Fer servir exclusivament el ca de guia per a aquelles
funcions específiques per a les quals fou ensinistrat.

- Complir i respectar les normes d'higiene i seguretat a
vies i llocs públics o d'ús públic, dins les possibilitats de la persona
usuària.

- Mantenir subscrita un pòlissa de responsabilitat civil per
a prevenir eventuals danys a terceres persones causats pel ca de
guia.

- Complir amb puntualitat i atenció les normes que
regeixen la pacífica convivència en grup segons les específiques
circumstàncies concurrents en cada cas concret, lloc i moment.

Capítol II.- Règim sancionador.

Article 9.- Infraccions.

Constitueixen infraccions administratives de la matèria
objecte d'aquesta llei els incompliments i les inobservances dels
diferents subjectes responsables, tipificades i sancionades en
aquesta.
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Aquests comportaments seran sancionats d'acord amb el
que disposa aquesta llei.

Article 10.- Subjectes responsables.

1.- Únicament seran subjectes responsables de les
infraccions tipificades en aquesta llei els autors d'aquestes.

2.- Són autors de les infraccions les persones físiques o
jurídiques que facin els fets tipificats per aquesta llei per si
mateixes, conjuntament o mitjançant una altra a qui facin servir
com a instrument, exceptuant els casos d'obediència laboral
deguda.

3.- Tindran també la consideració d'autors:

a) Les persones que cooperin en la seva execució
mitjançant una acció sense la qual la infracció no s'hagués pogut
dur a terme.

b) Les persones físiques o jurídiques que organitzin o
explotin realment les activitats o els establiments, les persones
titulars de la corresponent llicència o, en el seu cas, els
responsables de l'entitat pública o privada titular del servei, quan
aquests incompleixin el deure de prevenir la comissió per un altre
de les infraccions tipificades en aquesta llei.

Article 11.- Classificació de les infraccions.

1.- Les infraccions establertes en aquesta llei es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2.- Són infraccions lleus:

- Totes aquelles conductes que sense infringir els drets
reconeguts en aquesta  llei i en la normativa que la desplegui,
dificultin el seu exercici.

- L'exigència de forma arbitrària o sense motiu de la
presentació de la documentació acreditativa de la condició de ca
de guia, així com l'exigència de condicions addicionals a les
assenyalades en aquesta llei i a la normativa que la desplegui.

- L'incompliment de qualsevol de les obligacions que
l'article 8   atribueix a la persona usuària del ca de guia .

- Qualsevol infracció de les disposicions que conté
aquesta llei i la normativa que la desplegui i que no estigui
tipificada com a falta greu o molt greu. 

3.- Són infraccions greus:

- Impedir l'accés, la deambulació i permanència de les
persones amb deficiència visual que vagin acompanyades de ca de
guia a qualsevol dels llocs definits a l'article 5 quan aquests siguin
de titularitat privada.

- El cobrament de despeses contravenint l'establert a
l'article 7 d'aquesta llei.

- La comissió de tres faltes lleus amb imposició de
sanció per resolució ferma dins el període d'un any.

4.- Són infraccions molt greus:

- Impedir l'accés, la deambulació i permanència de les
persones amb deficiència visual que vagin acompanyades de ca de
guia a qualsevol dels llocs dels definits a l'article 5  quan aquests
siguin de titularitat pública.

- La comissió de tres faltes greus amb imposició de sanció
per resolució ferma dins el període d'un any.

Article 12.- Sancions.

1.- Les infraccions lleus se sancionaran amb multa fins a
50.000 PTA.

2.- Les infraccions greus se sancionaran amb multa de
50.001 PTA a   500.000 PTA.

3.- Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa
de 500.001  a 2.000.000 PTA.

Article 13.- Afectació del producte de les sancions.

El producte obtingut de les sancions pecuniàries
imposades d'acord amb aquesta llei queda afectat al finançament de
les actuacions de l'Administració, i concretament a la dels
organismes que en depenen, en matèria de serveis socials.

Article 14.- Responsabilitat civil i graduació de les sancions.

La imposició d'una sanció no exclou la responsabilitat
civil ni la possible indemnització de danys i perjudicis que puguin
derivar-se del que disposa la legislació vigent. 

La determinació de l'import de la sanció es farà d'acord al
principi de proporcionalitat i considerant especialment el grau de
culpabilitat i intencionalitat, la naturalesa del perjudicis causats, el
risc que s'hagi provocat i la reincidència. Als efectes d'aquesta llei
hi haurà reincidència quan es dictin dues resolucions fermes pel
mateix fet dins el període de dos anys o tres per fets de diferent
naturalesa dins el mateix període.

Article 15.-Procediment aplicable.

El procediment aplicable per a l'exercici de la potestat
sancionadora regulada en aquesta llei serà el previst amb caràcter
general per a l'Administració de la Comunitat Autònoma, sense
perjudici que es pugui regular per decret un procediment específic
que desplegui aquesta llei. 

Article 16.- Òrgans competents.

La instrucció dels expedients sancionadors correspondrà
a la unitat administrativa de la Direcció General d'Acció Social que
tingui encomanada aquesta tasca.

Sempre que es tracti d'infraccions i sancions regulades en
aquesta  llei, l'òrgan competent per a resoldre els procediments
sancionadors i per a imposar les sancions corresponents o declarar,
en el seu cas, la no responsabilitat o inexistència d'infracció
administrativa, és el director general que tingui atribuïdes aquestes
funcions en la conselleria competent en matèria d' acció social.

En la resolució dels expedients sancionadors es tindran en
compte els informes que emetin els departaments afectats per raó de
la matèria o ,en el seu cas, les corporacions locals, a sol•licitud de
l'òrgan competent per a  resoldre l'expedient sancionador.
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Article 17.- Prescripció de les infraccions i sancions.

1.- Les infraccions prescriuen als dos anys, a l'any o als
sis mesos, segons es tracti, respectivament, de les tipificades com
a molt greus, greus o lleus.

2.- Les sancions prescriuen als dos anys, a l'any o als sis
mesos, segons es tracti,respectivament, de les tipificades com a
molt greus, greus o lleus.

3.- El termini de prescripció de les infraccions serà
comptador a partir del dia en què la infracció s'hagués comès.
Interromprà la prescripció, la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment sancionador, i es reprendrà
el termini de prescripció si l'expedient sancionador estigués
paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al
presumpte responsable.

4.- El termini de prescripció de les sancions serà
comptador a partir del dia següent a aquell en què esdevingui
ferma la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromprà la
prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment d'execució, tornant a començar el
termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no
imputable al presumpte responsable.

Disposició addicional primera.

Es faculta el Govern de les Illes Balears per  dictar les
normes necessàries per desplegar aquesta llei i, en concret, per
establir les condicions i els requisits necessaris per al
reconeixement, pèrdua i suspensió de la condició de ca de guia i
el disseny del distintiu oficial, així com per dictar les normes
necessàries destinades a l'homologació dels centres
d'ensinistrament. Aquesta normativa s'haurà d'aprovar abans del
termini d'un any des de la publicació d'aquesta llei.

Disposició addicional segona.

Es faculta el Govern de les Illes Balears per actualitzar
les quanties de les sancions establertes  a l'article 12.

Disposició addicional tercera. 

El Govern de les Illes Balears promourà i realitzarà
campanyes informatives i educatives dirigides a la població en
general amb l'objectiu de sensibilitzar-la pel que fa a les persones
deficients visuals que es facin ajudar de ca de guia, perquè la seva
integració sigui real i efectiva.

Disposició transitòria primera.

Els cans de guia existents a l'actualitat hauran d'adequar-
se als requisits de reconeixement i identificació prevists en aquesta
llei i a la normativa que la desplegui dins els sis mesos següents
a la data d'entrada en vigor de la normativa que la desplegui.

Disposició transitòria segona. 

En el termini de nou mesos comptadors des de l'entrada
en vigor d'aquesta llei, les corporacions locals hauran d'adequar,
dins de l'àmbit de les seves competències, la seva normativa a les
prescripcions d'aquesta  llei.  

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 3 de juliol de 1998.
La consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs Ferragut.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3464/98, del Grup Parlamentari Mixt, al Govern
de les Illes Balears, relativa a mancances en l'organització dels
campionats d'Espanya de la Joventut celebrats els dies 22, 23 i 24 de
juny a Mallorca. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

Palma, a 29 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari Mixt interpel•la sobre mancances en

l'organització dels campionats d'Espanya de la Joventut celebrats els
dies 23, 24 i 25 de juny a Mallorca per les mancances d'organització
produïdes durant els esmentats campionats.

Palma, a 14 de juliol del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3410/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions econòmiques
del Govern balear al Torneig Mallorca Open. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3427/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Institut Balear de
Desenvolupament Industrial. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3428/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Institut de Biologia
Animal, SA. (Mesa de 29 de juliol del 1998).
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 RGE núm. 3429/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Serveis de
Millora Agrària, SA. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3439/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a obres de reforma i rehabilitació de l'Institut Joan
Ramis i Ramis de Maó. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3440/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a tales i neteja de bosc realitzades a Menorca
entre abril del 1997 i juliol del 1998. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3441/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Arxiu de la Corona d'Aragó. (Mesa de 29 de
juliol del 1998).

 RGE núm. 3442/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a seguiment de les activitats del "Centro de
estudios Gnósticos" a l'illa de Menorca. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3443/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a accidentalitat laboral d'empreses de treball
temporal. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3444/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a contractes de posada a disposició de
treballadors d'empreses de treball temporal durant el 1997 i el
primer semestre del 1998. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3445/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a empreses de treball temporal radicades a les
Illes Balears. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3446/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a durada dels contractes de posada a disposició.
(Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3447/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a conversió de contractes de posada a disposició
en indefinits. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3448/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a formació de treballadors i treballadores de les
empreses de treball temporal. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3449/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a tipologia dels contractes realitzats per les ETT
durant el 1997 i primer semestre del 1998. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3450/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a promoció de les empreses de treball temporal als instituts de
Menorca. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3451/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a expedients a empreses de treball temporal i a empreses usuàries.
(Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3452/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a inspeccions d'empreses usuàries amb treballadors/res
contractats/des a empreses de treball temporal. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3453/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a resolucions de les sol•licituds municipals de concessió
d'autorització per emissora de radiodifusió amb modulació de
freqüència. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3454/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a procés de concessió d'emissores de radiodifusió de caràcter
municipal, d'acord amb el Decret 86/1995. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3455/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a sol•licituds d'atorgament de concessió de prestació de serveis de
televisió local. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3456/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a municipis amb gestió directa del servei de televisió local. (Mesa de
29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3457/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a repercussions de la Llei de televisió local per ones terrestres a les
Illes Balears. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3458/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a reglamentació de les televisions locals a les Illes Balears. (Mesa de
29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3459/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a desenvolupament normatiu de la Llei de televisió local per ones
terrestres. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3460/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a límits a l'emissió de publicitat pels serveis de televisió local per
ones terrestres. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3461/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a emissions en cadena de les televisions locals de les Illes Balears.
(Mesa de 29 de juliol del 1998).
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 RGE núm. 3462/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a termini per a la gestió de la televisió local per ones
terrestres. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3463/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a celebració d'espectacles a espais no habituals.
(Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3467/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mª Antònia
Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convenis amb
federacions per a la creació d'escoles superiors. (Mesa de 29 de
juliol del 1998).

 RGE núm. 3472/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de
quioscos turístics. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3473/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra del
nou edifici per a l'Arxiu Municipal. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3498/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a percentatge de
producció pròpia. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3499/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a percentatge de
programes informatius, culturals o educatius. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3500/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a programació
en català, castellà i altres llengües. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3501/98, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a programació
en català. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3504/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oficina
d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa
de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3505/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla de
formació permanent del professorat. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3506/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a curs de
català per a estrangeres. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3507/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concerts amb la Conselleria d'Educació. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3508/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressuposts de la Conselleria d'Educació. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3509/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressupost de la Conselleria d'Educació per a l'educació d'adults.
(Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3511/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla especial de
l'ANEI dels Alocs de Fornells. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3576/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del
Programa Dalias per illes. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3577/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1995 amb el Consell de Menorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3578/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1995 amb el Consell de Mallorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3579/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1995 amb el Consell d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 29
de juliol del 1998).

 RGE núm. 3580/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1996 amb el Consell de Menorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3581/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1996 amb el Consell de Mallorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3582/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1996 amb el Consell d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 29
de juliol del 1998).

 RGE núm. 3583/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1997 amb el Consell de Menorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3584/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1997 amb el Consell de Mallorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3585/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1997 amb el Consell d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 29
de juliol del 1998).

 RGE núm. 3586/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1998 amb el Consell de Menorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).
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 RGE núm. 3587/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana  Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1998 amb el Consell de Mallorca. (Mesa de 29 de juliol
del 1998).

 RGE núm. 3588/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució el 1998 amb el Consell d'Eivissa i Formentera. (Mesa de
29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3589/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica del Govern al Pla de residus sòlids el 1997. (Mesa de 29
de juliol del 1998).

 RGE núm. 3590/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica del Govern al Pla de residus sòlids el 1998. (Mesa de 29
de juliol del 1998).

 RGE núm. 3591/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica del Govern al Pla de residus sòlids el 1996. (Mesa de 29
de juliol del 1998).

 RGE núm. 3592/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica del Govern al consorci per a la gestió de l'Escola
d'Hostaleria. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3593/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
becats el curs 1997-1998 a l'Escola d'Hostaleria. (Mesa de 29 de
juliol del 1998).

 RGE núm. 3594/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
beques per part del consorci Govern-UIB. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

 RGE núm. 3657/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Qualitat ("Pla Q").
(Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3658/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en base al Pla
Futures durant 1997. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3659/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en base al Pla
Futures durant 1998. (Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3660/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del segon Pla
d'embelliment i esponjament de zones turístiques. (Mesa de 29 de
juliol del 1998).

 RGE núm. 3661/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments turístics
tancats i donats de baixa definitivament. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

Palma, a 29 de juliol 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.

Ateses les notícies que informen de la participació
econòmica del Govern balear en el trofeu de tennis Mallorca Open,
de 75.000.000 de pessetes, amb càrrec a quina partida
pressupostària es farà la despesa o subvenció?

Quina quantitat d'aquests doblers està previst que sigui per
pagar els serveis de "Feria Service, S.A.", o finalment es destinaran
a aquesta empresa?

Amb quina entitat s'ha concertat l'aportació econòmica del
Govern balear i amb quina finalitat?

Participarà el Govern balear en els beneficis que pot donar
el torneig, o únicament compartirà despeses fins als 75.000.000 de
pessetes previstos?

Palma, a 8 de juliol del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el llistat del personal de l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial?, especificant el nom dels treballadors,
lloc de treball, tipus de contracte, remuneració i data de contractació
de cada persona.

Palma, a 10 de juliol 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 escrita.

Quin és el llistat del personal de l'Ibabsa?, especificant el
nom dels treballadors, lloc de treball, tipus de contracte,
remuneració i data de contractació de cada persona.

Palma, a 10 de juliol del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.



4712 BOPIB núm.167 - 31 de juliol del 1998

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.

Quin és el llistat del personal de Semilla?, especificant
el nom dels treballadors, lloc de treball, tipus de contracte,
remuneració i data de contractació de cada persona.

Palma, a 10 de juliol del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Atès que ha passat més de mig any d'ençà de les
peticions d'urgent actuació a l'institut Joan Ramis i Ramis de Maó,
per mor de les precàries condicions en les quals es desenvolupa la
labor educativa.

Atès que d'aquí a tres mesos començarà un nou curs
escolar, en el qual es tornaran a posar de manifest les nombroses
deficiències estructurals i de conservació de l'edifici.

1.- Quin calendari ha previst el Govern balear per
escometre les obres de reforma i rehabilitació de l'institut Joan
Ramis i Ramis?

2.- Quin pressupost, corresponent a l'exercici del 1998,
està previst per destinar a aquestes reformes?

3.- Continuarà l'institut Joan Ramis i Ramis presentant
la mateixa situació a principis del curs 1998-1999?

Palma, a 22 de juny del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines finques s'han realitzat, per part de
l'Administració autonòmica, tales o neteja de bosc i garriga a l'illa
de Menorca entre l'abril del 1997 i el juliol del 1998? Quina
extensió total s'ha afectat?

Quins criteris s'han fet servir per determinar les zones
sobre les quals s'ha actuat?

Quines ajudes s'han previst o atorgat, corresponents al
1998, per a propietaris que realitzin tales o neteja de bosc o garriga?

Palma, a 3 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el procés de constitució del
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i de l'aprovació dels seus
estatuts?

Quines mesures ha adoptat, o iniciatives ha realitzat, el
Govern balear durant el primer semestre del 1998 en relació a la
constitució i funcionament del Patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ateses les informacions aparegudes al setmanari La Veu
de Menorca, en les quals es fa referència a les activitats
desenvolupades pel Centro de Estudios de Antropología Gnóstica en
un centre dependent del Govern balear a l'illa de Menorca.

Atès que aquest centre formaria part del moviment
gnòstic, amb seu central a Mèxic i unes 70 delegacions a Espanya,
algunes de les quals han estat objecte d'investigació i definides com
a "secta destructiva".

Atès que, malgrat la necessària precaució a l'hora de
qualificar una associació com a secta, i més encara com a "secta
destructiva", seria lògic efectuar un seguiment per conèixer la
realitat i abastament del cas.

1.- Ha efectuat el Govern balear cap estudi, iniciativa, o
ha adoptat cap mesura en relació a l'activitat de centres o sectes que
actuen a les Illes Balears i que poden tenir la consideració de
perilloses o destructives?

2.- Ha adoptat alguna mesura concreta en relació a les
activitats del Centro de Estudios de Antropología Gnóstica, que
utilitza centres dependents del Govern balear a Menorca per
realitzar conferències i encontres públics?

Palma, a 21 de maig del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'índex d'accidentalitat laboral en empreses de
treball temporal en relació a l'índex general durant l'any 1997 i el
primer semestre del 1998?

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quin nombre de contractes de posada a disposició de
treballadors i treballadores d'empreses de treball temporal
radicades a les Illes Balears s'han realitzat durant el 1997 i el
primer semestre del 1998?, indicant-ne: contractes per mesos o
trimestres, contractes per illes, contractes per sexes, contractes
menors i majors de 30 anys.

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quines són les empreses de treball temporal radicades
a les Illes Balears a 1 de juliol del 1998?, indicant data
d'autorització o pròrroga, lloc d'ubicació i nombre de contractes de
posada en disposició signats per cada empresa d'ençà de la seva
alta fins a 1 de juliol del 1998.

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quina és la durada mitjana -per període i per hores- dels
contractes de posada a disposició realitzats per empreses de treball
temporal de les Illes Balears durant el 1997 i també durant el
primer semestre del 1998?

Palma, a 4 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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 escrita.

Quants de contractes de posada a disposició celebrats
entre empreses de treball temporal de les Illes Balears i empreses
usuàries s'han convertit en indefinits en la mateixa empresa usuària
contractant durant el 1997 i el primer semestre del 1998?

Quants d'aquests contractes indefinits són a temps parcial?

Palma, a 4 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quin seguiment fa l'autoritat laboral del compliment de la
Llei d'empreses de treball temporal pel que fa a l'obligació de
formació dels treballadors?

Quines activitats formatives van realitzar les empreses de
treball temporal radicades a les Illes Balears durant el 1997 i el
primer semestre del 1998?, indicant empresa, acció formativa, lloc
de celebració, assistència i compliment de la dedicació econòmica
a la formació.

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quin nombre de contractes de posada a disposició dels
treballadors de les empreses de treball temporal radicades a les Illes
Balears s'han realitzat durant el 1997 i en el primer semestre del
1998 en cadascuna de les modalitats previstes?, indicant-ne, si és
possible, la distribució per illes.

Palma, a 2 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la controvèrsia social generada entorn a l'activitat
de les empreses de treball temporal, que motivà una resolució
negativa del Consell de la Joventut de les Illes Balears, la crítica
dels sindicats o l'aprovació, per part del Parlament balear, d'una
moció d'Esquerra Unida en la qual se'n demana un major control
i seguiment.

Atès que un dels sectors en el qual actuen aquestes
empreses és el dels joves primers demandants de feina, amb poc
coneixement, per regla general, del mercat de treball, dels seus
laborals, etc.

Atès que a Menorca s'ha donat el cas d'empreses de
treball temporal que han realitzat actes d'autopromoció als instituts
per captar joves amb qui realitzar contractes de posada a
disposició.

Quina opinió té el Govern balear de la realització
d'aquests actes de propaganda en els instituts?

Ha realitzat o pensa realitzar el Govern balear actes en
els instituts durant l'any 1998 per donar a conèixer als joves quina
és la realitat del mercat laboral de les Illes Balears i quins són els
seus drets com a futurs treballadors o treballadores?

Palma, a 4 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quants d'expedients per possibles infraccions de la
normativa s'han iniciat durant el 1997 i el primer semestre del
1998 a empreses de treball temporal de les Illes Balears i a
empreses usuàries que hi hagin contractat treballadors/res?,
indicant el motiu de l'expedient, empresa expedientada i, si
s'escau, resolució de l'expedient.

Palma, a 4 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Quines inspeccions d'empreses usuàries que han contractat
treballadors i/o treballadores provinents d'empreses de treball
temporal radicades a les Illes Balears, per tal de comprovar que la
realitat del lloc de treball ocupat es correspon amb el que preveu la
legislació, s'han realitzat durant l'any 1997 i el primer semestre del
1998?, indicant-ne nombre d'inspeccions, empreses inspeccionades
i resultat de les inspeccions.

Palma, a 4 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

En quina situació es troba la resolució de les peticions de
les corporacions locals de Selva, Montuïri, Marratxí i Sant Xavier
de Formentera per a l'adjudicació d'una emissora de radiodifusió
sonora amb modulació de freqüència?

Quines noves peticions s'han presentat, en el mateix sentit,
durant el 1998?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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.

Atès que, segons resposta del Govern de 22/10/1997, els
ajuntaments d'Alaró, Alcúdia, Algaida, Artà, Calvià, Capdepera, es
Castell, Inca, Marratxí, Montuïri, Muro, Porreres, Sant Xavier de
Formentera, Selva i ses Salines havien iniciat, durant el 1997, el
procediment de procés de concessió del servei de radiodifusió per
modulació de freqüència, en quina situació es troba cadascun dels
expedients corresponents als referits ajuntaments?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.



BOPIB núm.167 - 31 de juliol del 1998 4715

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sol•licituds, presentades pels ajuntaments
interessats, s'han remès a l'Administració autonòmica en petició
de concessió de continuïtat de la prestació del servei de televisió
local per ones terrestres per aquelles emissores de televisió local
que emetien amb anterioritat a l'1 de gener del 1996?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins municipis de les Illes Balears han comunicat al
Govern balear l'acord de gestionar directament el servei de
televisió local per ones terrestres al seu municipi?

Quins municipis de les Illes Balears gestionen
actualment i directament el servei de televisió local per ones
terrestres?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei de televisió local per ones terrestres permet a la
Comunitat Autònoma l'autorització de cobertures que superin
l'estricte àmbit territorial d'una televisió local per ones terrestres,
com ja passa de fet, així com les televisions locals que superin
l'àmbit d'un municipi. Fet i fet, la llei obre la porta a l'autorització
de televisions insulars a cadascuna de les Illes Balears.

Davant aquest nou marc legal i atesa la importància del
fet, quina valoració fa el Govern de la Llei de televisió local per
ones terrestres i la seva repercussió a les Illes Balears?

Quina valoració fa el Govern de la possibilitat de creació
de televisions insulars en cadascuna de les illes?

Autoritzaria el Govern balear la creació d'una televisió
insular que complís, lògicament, la normativa en vigor?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el 1996 el Govern de les Illes Balears, en
resposta a una pregunta d'aquest diputat, afirmà que s'estava
preparant la reglamentació de les televisions locals a les Illes
Balears.

Atès que han transcorregut gairebé dos anys d'aquella
resposta sense que tenguem coneixement de l'aprovació d'aquesta
reglamentació.

En quin estat es troben la redacció i l'aprovació d'una
reglamentació de les televisions locals a les Illes Balears?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern de les
Illes Balears per al desenvolupament normatiu en el desplegament
del servei de televisió local per ones terrestres a les Illes Balears?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern en
compliment de l'article 8.1 de la Llei de televisió local per ones
terrestres en el sentit d'establir límits a l'emissió de publicitat pels
serveis de televisió local per ones terrestres?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha rebut el Govern de la Comunitat Autònoma cap
petició per realitzar emissions en cadena per part de diferents
televisions locals, ateses les característiques comunes de
proximitat territorial i d'identitats socials i culturals dels municipis
afectats?

En cas afirmatiu, quines peticions i quins municipis de
les Illes abastarien aquestes emissions en cadena?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb l'article 9.1 de la Llei de televisions locals
per ones terrestres, correspon a les comunitats autònomes establir
els terminis perquè els ajuntaments puguin acordar la pròpia gestió
del servei de televisió local per ones terrestres.

Ha establert el Govern de la Comunitat Autònoma el
termini perquè els ajuntaments puguin decidir si acorden gestionar
per si mateixos els serveis de televisió local per ones terrestres?

En cas afirmatiu, quin termini s'ha establert?

En cas negatiu, quan es pensen establir aquests terminis?

Palma, a 1 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la notícia de la prohibició de la celebració del
concert d'Alejandro Sanz a l'Estadi Balear.

Atès que anualment són a cents els espectacles de tot
tipus que se celebren el llocs no habituals, com camps de futbol,
teatres, poliesportius, etc.

Atès que durant les festes patronals o populars a tots els
pobles de les Illes Balears se celebren igualment espectacles o
concerts en llocs no habituals.

Quins són les passes que s'han de donar per a
l'organització i realització d'un espectacle o concert com els
referits?

Quins són els criteris que ha fet, fa o farà servir el Govern
balear en relació a la celebració d'aquests espectacles.

Palma, a 4 de juliol del 1998.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'aportació de la Direcció General d'Esports
per a l'Escola Balear de l'Esport durant el 1997 i el 1998?, detallant
tots els conceptes.

Palma, a 10 de juliol del 1998.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears
en l'anunciada creació de quioscos turístics a totes les Illes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el compromís del Govern de les Illes Balears amb
l'Ajuntament de Ciutadella per la compra d'un nou edifici per a
l'Arxiu Municipal?

Palma, a 13 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resposta parlamentària RGE núm.
5326/98, quin percentatge de producció pròpia presenten les
entitats que han optat a la licitació de l'expedient 9/98 UAC
Conselleria de Presidència, per a la concessió d'emissores
comercials per a la prestació del servei públic de radiodifusió
sonora en ones mètriques de modulació de freqüència pel sistema
de gestió indirecta?

Palma, a 22 de juliol del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resposta parlamentària RGE núm.
5325/98, quin percentatge de programes informatius, culturals o
educatius presenten les entitats que han optat a la licitació de
l'expedient 9/98 UAC Conselleria de Presidència, per a la
concessió d'emissores comercials per a la prestació del servei
públic de radiodifusió sonora en ones mètriques de modulació de
freqüència pel sistema de gestió indirecta?

Palma, a 22 de juliol del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resposta parlamentària RGE núm.
5346/98, quina és la determinació estimativa de les hores de
programació en català, castellà i altres llengües que pretenen
realitzar les entitats que ha optat a la licitació de l'expedient 9/98
UAC Conselleria de Presidència, per a la concessió d'emissores
comercials per a la prestació del servei públic de radiodifusió
sonora en ones mètriques de modulació de freqüència pel sistema
de gestió indirecta?

Palma, a 22 de juliol del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK) 
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.

D'acord amb la resposta parlamentària RGE núm.
5327/98, quin és el mínim d'hores de programació en català i altres
compromisos assumits per adaptar la programació a les necessitats
socioculturals de la zona d'influència de l'emissora de les entitats
que ha optat a la licitació de l'expedient 9/98 UAC Conselleria de
Presidència, per a la concessió d'emissores comercials per a la
prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques
de modulació de freqüència pel sistema de gestió indirecta?

Palma, a 22 de juliol del 1998.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL) 
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.

S'ha realitzat concurs públic per a l'adjudicació de la
gestió de l'Oficina d'Informació de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports?

Palma, a 20 de juliol del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM) 
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 nom del professorat adscrit a cada Centre de
professorat?

Palma, a 20 de juliol del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, per editar el llibre "Digui,
digui, ...", Kursbuch, curs de català per a estrangers, dins el
pressupost del 1998?

Palma, a 20 de juliol del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO) 
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 centres d'educació infantil s'han concertat amb la
Conselleria d'Educació? Quantes i quines unitats s'han concertat
a cada centre?

Quins centres d'educació secundària s'han concertat amb
la Conselleria d'Educació? Quants i quines unitats s'han concertat
a cada centre?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP) 
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 pressupost que la Conselleria d'Educació ha
dedicat a llicències d'estudis per al 1998-1999?

Quin és el pressupost que la Conselleria d'Educació ha
dedicat a ajuts individuals al professorat per al 1998-1999?

Quin és el pressupost que la Conselleria d'Educació ha
dedicat al professorat del Programa Lingua per al 1998-1999?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ) 
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 pressupost de 1998 de la Conselleria
d'Educació per a educació d'adults i el professorat adscrit a
educació d'adults?

Quin és el pressupost de 1998 de la Conselleria
d'Educació per a educació d'adults i el professorat adscrit a
educació d'adults a la Mancomunitat del Pla?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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 l'elaboració del Pla especial de l'ANEI dels Alocs a
Fornells, s'han consultat prèviament els municipis afectats?

S'ha consultat el Consell Insular de Menorca?

Quines reunions s'han tengut per fer aquestes consultes?

Quan s'han tengut aquestes reunions per fer les consultes?

Palma, a 20 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
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'execució del Programa Dalias a cadascuna
de les Illes?

Quina ha estat l'aportació econòmica anual a cada illa per
a l'execució del Programa Dalias?

Quants d'alumnes del programa de formació Dalias han
aconseguit un contracte laboral a Menorca, a Mallorca i a Eivissa i
Formentera?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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 convenis en execució el 1995 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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 convenis en execució el 1995 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
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 convenis en execució el 1995 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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 convenis en execució el 1996 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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 convenis en execució el 1996 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ) 
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 convenis en execució el 1996 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
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 convenis en execució el 1997 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB) 
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 convenis en execució el 1997 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC) 
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 convenis en execució el 1997 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD) 
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 convenis en execució el 1998 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE) 
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 convenis en execució el 1998 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF) 
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 convenis en execució el 1998 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG) 
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 el 1997 l'aportació econòmica del Govern
de les Illes Balears a les inversions d'execució del Pla de residus
sòlids a l'illa de Menorca?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH) 
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 el 1998 l'aportació econòmica del Govern
de les Illes Balears a les inversions d'execució del Pla de residus
sòlids a l'illa de Menorca?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI) 
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 el 1996 l'aportació econòmica del Govern
de les Illes Balears a les inversions d'execució del Pla de residus
sòlids a l'illa de Menorca?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.



BOPIB núm.167 - 31 de juliol del 1998 4721

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ) 
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 econòmica del Govern de les
Illes Balears al consorci per a la gestió de l'Escola d'Hostaleria el
1997 i previsions per al 1998?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK) 
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 han estat els alumnes becats el curs 1997-1998 en
l'accés a l'Escola d'Hostaleria del consorci Govern-UIB?

Amb quina quantia?

Quina institució pública o privada ha finançat cadascuna
de les beques?

Quina és la procedència de cadascun dels alumnes
becats?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL) 
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 previsions per al curs 1998-1999 de
despeses en beques per part del consorci Govern-UIB per a l'accés
a l'Escola d'Hostaleria de les Illes Balears?

Existeixen fons procedents de la Conselleria de Treball?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM) 
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.

Dins el Pla de Qualitat, "Pla Q", impulsat pel Govern de
la Comunitat Autònoma, quants d'establiments d'allotjaments
turístics han estat analitzats i quants estan en disposició de rebre la
"Q" d'establiment de qualitat a 31 de juliol del 1998?, especificant-
ne el nom i el municipi.

Palma, a 27 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN) 
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 actuacions o obres s'han duit a terme durant el
1997 per part de la Conselleria de Turisme en base al Pla Futures?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO) 
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 actuacions o obres s'han duit a terme per part de la
Conselleria de Turisme des de l'1 de gener fins al 31 de juliol del
1998 en base al Pla Futures?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP) 
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.

Quina és la situació i el grau d'execució de les obres
aprovades dins el segon Pla d'embelliment i esponjament de les
zones turístiques, a 31 de juliol del 1998?

Palma, a 27 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ) 
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.

Quants d'establiments d'allotjaments turístics han estat
tancats i donats de baixa definitivament per exercir l'activitat
turística des de l'1 de gener del 1997 fins al 31 de juliol del 1998?,
especificant-ne el nom i el municipi.

Palma, a 27 de juliol del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3438/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
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'ensenyança secundària, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de
juliol del 1998).

Palma, a 29 de juliol 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 de 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 de les Illes
Balears?

3.- Quins efectes tendria 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. 3417/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pla de construcció d'escoles oficials d'idiomes i extensió dels estudis
de llengües estrangeres a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 29 de juliol del 1998).

 RGE núm. 3605/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a beques als estudiants universitaris que han de cursar
els estudis fora de la seva illa de residència. (Mesa de 29 de juliol del
1998).

Palma, a 29 de juliol 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 Ple.

Atès que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té
una economia fonamentada en gran part en el sector serveis i, dins
aquest, el turisme n'és la principal activitat.

Atès que aquesta dedicació fa necessària una
especialització en el coneixement de llengües estrangeres entre els
treballadors i els tècnics que s'hi dediquen.

Atès que la pertinença de les Illes Balears a la Unió
Europea fa que cada dia sigui major la relació amb ciutadans d'altres
estats de la Unió que exigeix instruments de comunicació que
facilitin aquestes relacions, i això passa pel coneixement de més
d'una llengua de les parlades a Europa.

Atès que la globalització dels mercats mundials i la
creixent internacionalització de les empreses de les Illes fan
imprescindible un adequat coneixement de llengües estrangeres
entre la població activa.

Atès que la majoria de comunitats autònomes compten
amb majors i millors serveis d'ensenyament d'idiomes, amb una
adequada i nombrosa xarxa d'escoles públiques d'idiomes en relació
a la població i al seu model productiu.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
Proposició no de llei:
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1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a elaborar i presentar davant la Cambra,
en el termini de sis mesos, un pla de construcció de noves escoles
oficials d'idiomes que ha de contemplar, com a mínim:

- La construcció, en el termini de dos anys, de sis centres
distribuïts territorialment de la següent manera: 2 centres a Palma,
1 centre a Inca, 1 centre a Manacor, 1 centre a l'illa d'Eivissa, 1
centre a l'illa de Menorca.

- Una segona fase, de tres anys de durada, en la qual es
construiran dotze escoles d'idiomes distribuïdes de la següent
manera: 3 centres a Palma, 1 centre a Calvià, 1 centre a
Llucmajor, 1 centre a Felanitx, 1 centre a la comarca nord de
Mallorca -badies d'Alcúdia i Pollença-, 1 centre a Sóller-serra de
Tramuntana, 1 centre a l'illa d'Eivissa, 1 centre a l'illa de
Formentera i 1 centre a l'illa de Menorca.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal que siguin
atribuïdes les competències en matèria d'ensenyament no reglat als
consells insulars, i molt especialment en tot allò que es refereix a
escoles oficials d'idiomes, així com els recursos materials i
humans per a l'execució del Pla de construcció i equipament en
matèria d'escoles oficials d'idiomes.

Palma, a 10 de juliol del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 Universitat de les Illes Balears és una universitat
jove, en la qual encara no es poden cursar moltes carreres, fet que
obliga molts d'estudiants a desplaçar-se a la península. El
problema s'agreuja en el cas de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, les quals únicament disposen d'alguna extensió
universitària i, per tant, la gran majoria d'universitaris s'ha de
desplaçar a Mallorca o a la península. Un estudi recent d'un
col•lectiu d'estudiants, "Sa Sargantana", ha traduït a xifres aquesta
realitat. Així, el 26% dels universitaris de Balears han d'estudiar
fora de la seva illa. Per illes, els estudiants a universitats de fora
són: 2.333 mallorquins, 829 menorquins i 479 eivissencs i
formenterers. A més a més, a la UIB s'hi desplacen 511 estudiants
de Menorca i 581 d'Eivissa i Formentera. Crida l'atenció el fet que
hi ha un major nombre d'universitaris de Menorca, Eivissa i
Formentera a universitats de la península que no a la UIB.

Segurament aquestes dades expliquen el baix nombre
d'universitaris que tenim a Balears. En concret, per equiparar-nos
a la mitjana d'estudiants per nombre d'habitants de l'Estat
espanyol, la Universitat de les Illes Balears hauria de tenir 30.000
estudiants, quasi el doble que el nombre actual. Això és un dèficit
intel•lectual que hem de corregir.

L'obligació de sortir de l'illa per estudiar comporta unes
despeses importants que oscil•len entre el milió de pessetes i les
1.300.000 pessetes anuals, segons l'allotjament en casa particular o
residència. Naturalment, les beques que actualment es concedeixen
són totalment insuficients.

La Llei de règim especial de les Illes Balears estableix:

"1.- Tenint en compte les dimensions de la Universitat de
les Illes Balears, no podrà cobrir totes les expectatives d'estudis
universitaris existents en el territori nacional, el Pla nacional de
beques incorporarà un capítol dedicat a la concessió de beques als
estudiants de Balears que hagin de cursar estudis universitaris no
impartits en el territori de la Comunitat Autònoma.

2.- Per altra part, la doble insularitat que ha de suportar els
estudiants de Menorca i les Pitiüses també serà contemplada en el
meritat Pla nacional de beques als afectes de considerar la concessió
de les mateixes".

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en coneixement del Govern de l'Estat les
estadístiques d'estudiants universitaris de Balears que es veuen
forçats a cursar els estudis universitaris fora de la seva illa de
residència.

2.- Amb aquestes dades, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l'Estat a preveure el capítol de beques per als
universitaris de Balears en el Pla nacional de beques, d'acord amb
el previst en la Llei de règim especial de les Illes Balears.

Palma, a 27 de juliol del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a procediment d'urgència per al Projecte de llei

RGE núm. 2572/98, de l'Estatut dels productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 3414/98,
presentat pel Govern de les Illes Balears, conformement amb
l'establert per l'article 95.2 el Reglament de la Cambra, acorda
d'establir l'aplicació del procediment d'urgència per als tràmits
restants en la tramitació del projecte de llei de referència (BOPIB
núm.154, de 30 d'abril del 1998), a partir del de presentació
d'esmenes, el termini de la qual finalitzarà, així, dia 6 de setembre del
1998, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitució de membres adscrits al Grup

Parlamentari Socialista a la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 1998, restà assabentada de l'escrit 3412/98,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es
comuniquen els canvis següents a la Diputació Permanent:

1.- Francesc Antich i Oliver.
2.- Joana Maria Barceló i Martí.
3.- Andreu Crespí i Plaza.
4.- Vicent Tur i Torres.

Suplents:
1.- Miquel Gascón i Mir.
2.- Francesc Quetglas i Rosanes.
3.- J. Francesc Triay i Llopis.
4.- Joan Marí i Serra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a designació dels nous portaveus del Grup

Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de juliol del 1998, restà assabentada de l'escrit 3490/98,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es
comunica que el portaveu d'aquest grup serà el diputat Hble. Sr.
Francesc Antich i Oliver, i que els diputats que podran substituir-lo
eventualment seran l'Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes i l'Hble.
Sr. Vicent Tur i Torres.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de juliol del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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