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 RGE núm. 3818/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
cobertes al Museu de Mallorca a Palma. (Mesa de 9 de setembre del
1998).

 RGE núm. 3819/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
cobertes a l'Arxiu del Regne de Mallorca a Palma. (Mesa de 9 de
setembre del 1998).

 RGE núm. 3820/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
existents per a malalts mentals. (Mesa de 9 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3847/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla centres
professors i recursos. (Mesa de 9 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3848/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres amb els
quals s'han concertat unitats d'Educació Secundària. (Mesa de 9 de
setembre del 1998).

 RGE núm. 3849/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres amb els
quals s'han concertat unitats d'Educació Infantil. (Mesa de 9 de
setembre del 1998).

 RGE núm. 3850/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres realitzades
als centres d'Educació Secundària. (Mesa de 9 de setembre del 1998).
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 RGE núm. 3851/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
realitzades als centres d'Educació d'Adults. (Mesa de 9 de setembre
del 1998).

 RGE núm. 3852/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
realitzades a les escoles d'Arts Aplicades. (Mesa de 9 de setembre
del 1998).

 RGE núm. 3878/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
realitzades als centres d'Educació Infantil i Primària. (Mesa de 9 de
setembre del 1998).

Palma, a 9 de setembre 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.

Quines rutes cicloturístiques té intenció d'habilitar el
Govern? En quines dates? Per quan té prevista l'aprovació del Pla
de vies cicloturístiques que s'anuncia en l'aprovació inicial del Pla
Director sectorial de carreteres?

Palma, a 4 d'agost del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quines mesures adopta el Govern per garantir el
manteniment de la via subterrània que comunica la Plaça
d'Espanya amb el port de Palma?

En concret, ha autoritzat la Conselleria de Foment les
obres que realitza l'Ajuntament de Palma a la plaça de l'Olivar en
tant que afecten el túnel ferroviari? Ha establert alguna mena de
prescripcions o condicionants a les esmentades obres?

Palma, a 4 d'agost del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser els ingressos del Govern en concepte de
tramitació i resolució de recursos administratius en matèria de
transport terrestre?

Palma, a 5 d'agost del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser els ingressos del Govern en concepte
d'incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors en
matèria de transport terrestre?

Palma, a 5 d'agost del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser els ingressos del Govern en concepte
d'actuacions inspectores de control, verificació i denúncia en
referència al transport terrestre?

Palma, a 5 d'agost del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser els ingressos del Govern en concepte de
tramitació i resolució dels expedients de comunicació de transports
turístics?

Palma, a 5 d'agost del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quins varen ser els ingressos del Govern en concepte de
tramitació i resolució d'expedients d'atorgament, modificació i
extinció de concessions i autoritzacions de transport terrestre?

Palma, a 5 d'agost del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern balear iniciar durant l'any 1998 la
creació d'un centre juvenil a Eivissa, tal i com va anunciar l'any
passat el director general de Joventut?

Palma, a 29 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha duit a terme el Govern per donar
compliment a allò que disposa el Decret especial de Formentera
relatiu a l'atenció a discapacitats psíquics i malalts mentals
crònics?

Palma, a 29 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el Govern que podrà signar-se el conveni
amb l'Insalud a fi de donar compliment a allò que estableix el
Decret especial de Formentera pel que fa a serveis de medicina
especialitzada?

Palma, a 29 de juliol del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost es dedica durant el 1998 a l'elaboració del
Pla autonòmic d'integració dels immigrants?

Quins són els recursos humans que es destinen a elaborar
el Pla autonòmic d'integració dels immigrants?

Quins són els terminis prevists per a l'elaboració del Pla
autonòmic d'integració dels immigrants?

Palma, a 7 d'agost del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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

Quin és el nombre de professors de suport per als infants
immigrants durant els cursos 97-98 i 98-99?

Quins centres educatius han tengut programes
d'immigració -integració d'immigrants- durant el 97-98? Quins són
els centres que preveuen tenir accés a aquests programes durant el
98-99?

Quins són els continguts que es pensen incloure en el
temari d'Humanitats relacionats amb l'educació intercultural a les
escoles?

Palma, a 7 d'agost del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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.

Quina és la relació comercial entre la Conselleria de
Turismes i la "Compañia Balear de Ediciones y Servicios, S.L."?

Palma, a 25 d'agost del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.
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Quin ha estat el cost de la 4a. edició de la Guia Nàutica
de les Illes Balears?, i quina ha estat l'aportació econòmica de la
Conselleria de Turisme?

Palma, a 25 d'agost del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Quins han estat els ingressos econòmics en concepte de
publicitat de la 4a. edició de la Guia Nàutica de les Illes Balears?
Sota quin epígraf han estat ingressats en els pressuposts de la
Comunitat Autònoma?

Palma, a 25 d'agost del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ajudes atorgades pel Govern per al
foment de mètodes de producció agrària compatibles amb la
protecció de les zones humides durant l'any 1997?, especificant
l'illa, el beneficiari i la quantitat econòmica que ha suposat la
subvenció, així com la seva data de pagament.

Palma, a 31 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quin ha estat el desglossament dels 28 pagaments que
ha suposat l'Ordre de la Conselleria de Presidència per la qual es
convoquen ajudes per al manteniment de les escoles infantils
sense ànim de lucre, publicada al BOCAIB de 5 de juny del 1997?,
especificant escola infantil subvencionada, municipi, quantitat
econòmica i data de pagament.

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quina ha estat l'ajuda econòmica a Selec Balear durant
l'any 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quin és el desglossament i el cost especificat de
cadascuna de les actuacions del Pla d'accions prioritàries contra
incendis forestals realitzades a cada una de les illes durant l'any
1998?

Desglossament de les despeses de vigilància mòbil.

Desglossament de les actuacions realitzades en silvicultura
preventiva.

Desglossament de les actuacions de voluntaris.

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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, 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 feta pel Govern de
les Illes Balears a cadascun dels camps de treball existents a les illes
durant els anys 1996 i 1997?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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En quina data es pensa que estarà finalitzat l'estudi
informatiu amb descripció de les distintes solucions possibles de
la variant de Ferreries?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quines són les actuacions i el pressupost econòmic de
cadascuna de les actuacions realitzades dins el Pla Q que fomenta
l'Institut de Qualitat Hotelera a cada zona en particular, durant
l'any 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quines han estat les actuacions i pressupost realitzats a
càrrec dels recursos econòmics provinents dels fons estructurals
Feoga-O durant l'any 1997 a cada una de les illes?

Quines han estat les actuacions i pressuposts en
infraestructura rural?

Quines han estat les actuacions i pressuposts en
diversificació agrària?

Quines han estat les actuacions i pressuposts per a la
lluita contra la desertització?

Quines han estat les actuacions i pressuposts en
conservació de la biodiversitat?

Quines han estat les actuacions i pressuposts en
protecció i millora de la coberta vegetal?

Quines han estat les actuacions i pressuposts en
infraestructures bàsiques i de suport?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les actuacions i pressuposts de les
actuacions realitzades a càrrec del fons estructural Feder dins el
marc de l'Objectiu 5b a cada una de les illes durant l'any 1997?

I en infraestructures bàsiques i de suport?

I en accions en favor d'inversions?

I en infraestructures de desenvolupament rural?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preveu el Govern de les Illes Balears, dins l'any 1998,
continuar i ampliar, si n'és el cas, el conveni de col•laboració signat
entre l'Ajuntament de Ciutadella i el MEC en el cas de les escoles
infantils de Ciutadella?

Amb quina partida econòmica?

Quan es preveu el seu pagament?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis signats entre el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera i l'Ibatur durant els anys 1997 i 1998?

Quina quantia econòmica suposa l'aportació de l'Ibatur?

Quines actuacions es financien?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quins són els convenis signats entre el Consell Insular
de Menorca i l'Ibatur durant els anys 1997 i 1998?

Quina quantia econòmica suposa l'aportació de l'Ibatur?

Quines actuacions es financien?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quins són els convenis signats entre el Consell Insular
de Mallorca i l'Ibatur durant els anys 1997 i 1998?

Quina quantia econòmica suposa l'aportació de l'Ibatur?

Quines actuacions es financien?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió d'actuació i quantia de les inversions
a cada un dels ports de què és titular el Govern de la Comunitat
Autònoma durant l'any 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes, actuacions i cost econòmic
executats o en previsió en matèria de seguretat vial durant l'any
1998?

Quins són els projectes, actuacions i cost econòmic
executats en matèria de seguretat vial durant l'any 1997?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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.

Quins han estat els resultats de l'execució del projecte
Dalias II durant l'any 1997 a cada una de les illes?

Quants de joves han aconseguit feina?

Quants de llocs de feina es mantenen el dia d'avui?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. 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.

Quina és la previsió i l'objectiu del projecte Dalias III per
a cada una de les illes?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les actuacions i quantia de cada una de
les inversions realitzades o en execució a centres escolars durant
l'any 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quins són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria d'Ordenació del Territori i Medi
Ambient durant els anys 1997 i 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria d'Economia i Hisenda durant els
anys 1997 i 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quins són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria de Treball i Formació durant els
anys 1997 i 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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.

Quins són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria de Foment durant els anys 1997
i 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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.

Quins són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria
durant els anys 1997 i 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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.

Quins són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria de Turisme durant els anys 1997 i
1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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 són els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per la Conselleria de Presidència durant els anys 1997
i 1998?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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.

Dins la relació de llocs de treball permanents adscrits a
personal funcionari aprovada al Consell de Govern de 30 de gener
del 1997 i publicada al BOCAIB de 19 de juny del 1997, quines són
les places cobertes avui de les existents al Museu de Menorca? En
quina modalitat? Quines són les previsions d'avanç en les objectius
establerts a la citada relació?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.
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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.

Dins la relació de llocs de treball permanents adscrits a
personal funcionari aprovada al Consell de Govern de 30 de gener
del 1997 i publicada al BOCAIB de 19 de juny del 1997, quines
són les places cobertes avui de les existents al Museu Arqueològic
d'Eivissa? En quina modalitat? Quines són les previsions d'avanç
en les objectius establerts a la citada relació?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Dins la relació de llocs de treball permanents adscrits a
personal funcionari aprovada al Consell de Govern de 30 de gener
del 1997 i publicada al BOCAIB de 19 de juny del 1997, quines
són les places cobertes avui de les existents al Museu de Mallorca
a Palma? En quina modalitat? Quines són les previsions d'avanç
en les objectius establerts a la citada relació?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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.

Dins la relació de llocs de treball permanents adscrits a
personal funcionari aprovada al Consell de Govern de 30 de gener
del 1997 i publicada al BOCAIB de 19 de juny del 1997, quines
són les places cobertes avui de les existents a l'Arxiu del Regne de
Mallorca a Palma? En quina modalitat? Quines són les previsions
d'avanç en les objectius establerts a la citada relació?

Palma, a 26 d'agost del 1998.
La diputada:
Joana Ma. 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 recursos existents a cada una de les illes per
a l'atenció dels malalts mentals?, per centres de dia, per
rehabilitació, per allotjaments protegits, per programes d'ocupació,
per programes de suport familiar i per pisos assistits.

Quina és l'aportació econòmica del Govern a cada un
d'ells?

Palma, a 16 de juny del 1998.
La diputada:
Joana Ma. Barceló i Martí.

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

Quina és la plantilla de cada un dels centres de professors
i de recursos de la CAIB per al curs 98-99?

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Quins són els centres amb els quals la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports ha concertat unitats d'Educació
Secundària per al curs 98-99?, indicant el nombre d'unitats.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Quins són els centres amb els quals la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports ha concertat unitats d'Educació
Infantil per al curs 98-99?, indicant el nombre d'unitats.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.



4808 BOPIB núm.171 - 11 de setembre del 1998

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

Quines són les obres realitzades als centes públics
d'Educació Secundària?, indicant el nom del centre, l'objectiu de
l'obra al pressupost de contractació i el seu import d'adjudicació.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Quines són les obres realitzades als centres d'Educació
d'Adults?, indicant el nom del centre, l'objectiu de l'obra al
pressupost de contractació i el seu import d'adjudicació.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Quines són les obres realitzades a les escoles d'Arts
Aplicades?, indicant el nom del centre, l'objectiu de l'obra al
pressupost de contractació i el seu import d'adjudicació.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Quines són les obres realitzades als centres d'Educació
Infantil i Primària?, indicant el nom del centre, l'objectiu de l'obra
al pressupost de contractació i el seu import d'adjudicació.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3741/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tarifes portuàries. (Mesa de 9 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3834/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a responsabilitats i solucions per a la depuradora de
Ciutadella sud. (Mesa de 9 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3835/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la determinació d'una tarifa telefònica plana independent
del temps d'accés a Internet. (Mesa de 9 de setembre del 1998).

 RGE núm. 3853/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accions de rescabalament contra l'abans president Sr.
Gabriel Cañellas pel motiu de responsabilitat patrimonial per la
irregular concessió administrativa per a la construcció del túnel de
Sóller. (Mesa de 9 de setembre del 1998).

Palma, a 9 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La recent Llei del règim especial de les Illes Balears, Llei
30/1998, de 29 de juliol, publicada al BOE 181 de 30 de juliol del
1998, al seu article 6è, "tarifes portuàries", estableix per als vaixells
de bandera de la Unió Europea una reducció dels costos de les
tarifes del 35%; per al trànsit interinsular de vehicles, una reducció
del 50% i, en relació a la tarifa que grava la utilització de els
mercaderies del port en general amb origen o destí a les Balears,
una reducció del 50%.

Per valorar i fer un seguiment d'aquestes i altres mesures
en matèria de transport, s'estableix a l'article 7è la creació d'una
comissió mixta integrada per representants de l'Estat i del Govern
de la Comunitat que "s'encarregaran d'efectuar el seguiment i
l'avaluació de l'aplicació dels sistemes de compensació que la Llei
preveu".

Però la realitat s'imposa a la Llei: el Govern de l'Estat, al
BOE de dia 13 d'agost del 1998, publica mitjançant ordre
ministerial els límits màxims i mínims de les tarifes per serveis
donats als ports. Els preus poden pujar entre un 20 i un 40 per cent.
Pugen un 20% els vehicles i un 40% la taxa de cabotatge. Amb tot
això, els recentment estrenats descomptes en tarifes portuàries
poden quedar sense efecte.

Atès que correspon al consell d'administració de cada
autoritat portuària aprovar les tarifes per serveis portuaris en els 15
dies posteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada ordre, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de llei:
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a constituir i reunir de forma immediata la Comissió
Mixta Govern-Estat per tal de valorar l'aplicació, les necessitats i
els descomptes possibles resultants de l'aplicació de l'Ordre de 30
de juliol, que suposarà l'augment de les tarifes portuàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a elaborar una proposta de taxes portuàries a proposar
a l'autoritat portuària de Balears, que amb l'acord dels sectors
afectats mantengui costos assumibles per al manteniment i
expansió del transport marítim, i que facin cert el tractament
diferencial en els costos de transport que ens atorga la Llei del
Règim Especial per a Balears.

Palma, a 26 d'agost del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La depuradora Ciutadella sud, construïda el 1992 amb
una capacitat per a 60.000 habitants i que va tenir un cost de
1.783.458.234 pessetes, està funcionant des del seu inici d'una
forma totalment incorrecta, produint males olors que cada estiu es
poden detectar en un municipi turístic i que és reserva de la
biosfera. Altres depuradores fabricades per a la utilització d'un
nombre superior de població no varen suposar un cost econòmic
tan elevat com aquesta.

Els darrers anys el Govern ha invertit uns 6,8 milions,
però els resultats continuen essent negatius. No és possible que
any rera any es facin inversions sense trobar-hi solucions
efectives.

El Govern encara està a temps d'obrir una investigació
per saber per quin motiu es produeixen les males olors, de qui és
la responsabilitat d'aquest mal funcionament i de cercar solucions
a un problema de depuració i reutilització d'aigües.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
per al seu debat i aprovació, la següent Proposició no de llei:

El Govern de la Comunitat Autònoma, en el termini
màxim de quatre mesos, contractarà una auditoria externa, tècnica
i financera, per saber quina és la causa del mal funcionament de
la depuradora de Ciutadella sud, per exigir a qui correspongui el
seu correcte funcionament.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El desenvolupament al nostre país de la societat de la
informació està lligat al desenvolupament de l'Internet i, en
particular, a l'increment del nombre d'usuaris amb capacitat per
connectar-se a la xarxa d'Internet i a la freqüència de les
connexions.

El factor més important per al desenvolupament ràpid de
la xarxa d'Internet a altres països ha estat l'existència quasi
generalitzada de tarifes telefòniques a l'àmbit local de caràcter pla,
és a dir, amb un cost independent de la durada de la cridada. Però,
és més, l'impacte d'Internet sobre la xarxa telefònica, juntament amb
el caràcter pla de les tarifes locals, ha impulsat el desenvolupament
de solucions tecnològiques tendents a separar el trànsit d'Internet del
telefònic en les pròpies centrals locals. De fet, el manteniment a
Espanya de tarifes comunes per a serveis diferents representa una
dificultat més al desenvolupament d'Internet, provoca la saturació
de centrals no dissenyades per a aquest tipus de trànsit i
desincentiva la introducció de noves tecnologies més eficients per
part de Telefònica.

També hem de considerar que el tractament tarifari comú
de les cridades d'Internet juntament amb les del servei telefònic
generen problemes de sobretarifació, deguda al fet que les cridades
que no es completen en els centres servidors dels prestadors de
servei d'Internet són facturades als usuaris sota la fórmula de
cridades de baixa durada. Aquesta sobretarifació no sols suposa la
facturació a l'usuari d'un servei que no rep, sinó també un
tractament inadequat al servei d'accés a Internet.

Totes aquestes consideracions no poden ser alienes a un
govern que vol ser impulsor de la utilització de l'Internet per
facilitar l'accés dels ciutadans a l'Administració.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta, per al seu debat i aprovació, la següent Proposició no de
llei:

El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern de
l'Estat que, en l'exercici de les seves funcions, atribuïdes per la Llei
General de les Telecomunicacions, i previ informe de la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions, procedeixi amb urgència a
establir una tarifa específica per a l'accés dels usuaris als prestadors
de serveis d'Internet amb les següents característiques i estructura
en tres conceptes:

a) Una quota de connexió similar a les utilitzades per al
servei telefònic, incloses les rebaixes pel concepte de línia
addicional.

b) Una quota d'abonament mensual similar a les de les
línies telefòniques normals.

c) Una quantitat addicional de caràcter fix al mes que
haurà d'estar associada a un determinat nombre d'hores de connexió
als números dels proveïdors de serveis d'accés a Internet o als punts
de presència dels operadors de dades que li donin servei, que
decideixi l'abonat, tenint en compte la franja horària de la seva
utilització.
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Aquesta quantitat addicional haurà d'incloure almanco
dues opcions diferents: una, la possibilitat d'utilització de la línia
de les 20 hores de cada dia fins a les 8 hores del dia següent; i una
altra contemplarà la possibilitat d'utilització de la línia les 24 hores
de cada dia i el seu import no serà superior a les 5.000 pessetes
mensuals.

d) Telefònica evitarà la facturació de les cridades d'accés
a Internet en què no s'hagi establert la connexió efectiva amb el
proveïdor de serveis d'accés a Internet, amb la finalitat d'evitar la
facturació per cridades no completades en el servidor d'accés a
Internet.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mitjançant el Decret 86/1988, de 18 de novembre, el
Consell de Govern va adjudicar la concessió administrativa per a
la construcció, conservació i explotació del túnel que travessa la
serra d'Alfàbia, conegut com a túnel de Sóller.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears,
mitjançant la sentència 1/97 de la Sala del Civil i Penal, va
determinar que el Sr. Gabriel Cañellas Fons era autor
criminalment responsable d'un delicte de suborn a l'haver admès
50 milions de pessetes que li donà el Sr. Antonio Cuart Ripoll,
beneficiari de la concessió, per l'adjudicació efectuada al seu
favor.

Com a conseqüència de l'esmentat fet, una de les
empreses que es considera perjudicada per l'irregular actuació de
l'Administració autonòmica ha presentat una reclamació de
responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Comunitat
Autònoma en la qual sol•licita una milionària quantitat econòmica.

Si aquesta reclamació prosperàs, la Comunitat
Autònoma o, el que és el mateix, els ciutadans d'aquestes illes es
veurien en l'obligació de desemborsar uns diners per causa de
l'activitat del Sr. Gabriel Cañellas Fons, que va percebre 50
milions de pessetes a canvi de la seva irregular actuació,
considerada com a delictiva pel més alt tribunal de la nostra
comunitat.

La correcta defensa dels interessos dels ciutadans
d'aquestes illes obliga moralment i legalment el Govern de la
nostra comunitat a dur a terme quantes actuacions li siguin
possibles per tal de repercutir el cost de les indemnitzacions a les
persones que han estat considerades responsables d'aquestes, tant
més que aquesta responsabilitat deriva, més enllà de la simple
culpa o negligència, d'una activitat criminal.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de llei per al seu debat i aprovació:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma perquè, de forma immediata, encarregui els
informes jurídics, i a més que en el seu cas es procedeixi, amb la
finalitat d'exercir les accions de repetició o rescabalament que en
dret corresponguin contra l'abans president del Govern balear, Sr.
Gabriel Cañellas Fons, en raó de la responsabilitat patrimonial que
pugui tenir la Comunitat Autònoma per la irregular concessió
administrativa per a la construcció i explotació del túnel que
travessa la serra d'Alfàbia, conegut com a túnel de Sóller,
mitjançant Decret 86/1988, de 18 de novembre, del Consell de
Govern.

Palma, a 7 de setembre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a canvi de tramitació per a la Proposició no de llei

RGE núm. 3605/98, relativa a beques als estudiants universitaris que
han de cursar estudis fora de la seva illa de residència (RGE núm.
3705). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1998, admet a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i acorda
d'atendre la petició formulada, en el sentit que la proposició no de llei
al•ludida, publicada al BOPIB 167, de 31 de juliol del 1998, es
tramiti davant la comissió corresponent, en aquest cas la de Cultura,
Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 3438/98,

relativa a implantació de l'educació secundària de persones adultes
a instituts d'ensenyament secundari (RGE núm. 3737/98) 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1998, admet a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Portella i Coll, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i accepta la
retirada de la pregunta al•ludida, publicada al BOPIB núm. 167, de
31 de juliol del 1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C) 
Admissió a tràmit de la comunicació del Govern de les

Illes Balears relativa a les memòries de gestió, corresponents a
l'any 1996, de les competències assumides pels consells insulars.
(RGE núm. 3666/98) 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de setembre del 1998, admet a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel Govern de les Illes Balears. Així mateix acorda de
sol•licitar que la Junta de Portaveus determini el procediment a
seguir per a la seva tramitació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de setembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Resolució de cessament del Sr. Bartomeu Barceló i

Rosselló, com a administratiu amb caràcter de personal eventual
adscrit al servei del vicepresident segon i de la secretària segona de
la Cambra.

RESOLUCIÓ:

Atès que el Sr. Bartomeu Barceló i Rosselló fou nomenat
administratiu amb caràcter de personal eventual, adscrit al Grup
Parlamentari Socialista, com a personal de confiança del
vicepresident segon i de la secretària segona, per resolució de la
Presidència de dia 19 de desembre del 1997, comunicada aquesta
per l'escrit RGS núm. 10684/97, de 22.12.97, i publicada al BOPIB
núm. 138, del 22.01.98.

Atès l'escrit presentat pel vicepresident segon i la
secretària segona de la Cambra de dia 27.08.98, RGE núm.
3757/98, del 28.08,98, on es proposa el cessament del Sr. Bartomeu
Barceló i Rosselló com a administratiu al seu servei.

En ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de
l'Estatut de Pesonal del Parlament de les Illes Balears i de l'article
9.3 de la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears,

RESOLC:

1.- El cessament del Sr. Bartomeu Barceló i Rosselló, amb
DNI núm. 42.995.145, com a administratiu amb caràcter de
personal eventual adscrit al servei del vicepresident segon i de la
secretària segona de la Cambra, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 1 de setembre del 1998.

2.- La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

3.- Informar d'aquest cessament a la propera reunió de la
Mesa de la Cambra. 

Seu del Parlament, a 28 d'agost del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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