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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

   1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE   MOCIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 10 de
novembre del 1998, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
4591/98, relativa a concessions de noves línies de transport per
carretera, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a

inspeccionar els autocars que realitzen excursions anunciades a
baix preu".

Seu del Parlament, 13 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 10 de
novembre del 1998, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 2701/98, relativa a elaboració d'un estudi per part
del Govern sobre la problemàtica que suposa la capitalitat a la
ciutat de Palma de Mallorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 

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

Seu del Parlament, 13 de novembre del 1998.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4592/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a urbanitzables
afectats en el terme municipal de Calvià. (BOPIB 181 de 6 de
novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4593/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a urbanitzables
afectats en el terme municipal de Campos. (BOPIB 181 de 6 de
novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4642/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la proposta de sanció a la
coordinadora en defensa del Camí de Cavalls. (BOPIB 182 de 13 de
novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

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

matí de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4669/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del Decret 135/95.
(BOPIB 182 de 13 de novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de la
Funció Pública i Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

matí de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4662/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a potenciació del
transport ferroviari. (BOPIB 182 de 13 de novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

matí de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4670/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a oficines de la companyia
Telefónica. (BOPIB 182 de 13 de novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

matí de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4663/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a urbanitzables
afectats al terme de Llucmajor. (BOPIB 182 de 13 de novembre del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4664/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a urbanitzables
afectats al terme de Santanyí. (BOPIB 182 de 13 de novembre del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4665/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a urbanitzables
afectats al terme d'Alcúdia. (BOPIB 182 de 13 de novembre del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 10 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4671/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a motius pels quals el Govern no
contesta les preguntes sobre les fotografies que el president ha
dedicat durant el 1998. (BOPIB 182 de 13 de novembre del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

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

matí de dia 10 de novembre del 1998, rebutjà els apartats 1 i 3 de
la Moció RGE núm. 4591/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a  concessions de noves línies de transport
per carretera. (BOPIB núm. 181 de 6 de novembre del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 10 de novembre del 1998, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 3032/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla d'usos i inversions als ports de la Comunitat
Autònoma. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 4679/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears del matí de dia
10 de novembre del 1998, restà ajornada la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a senyalització del semàfor del km.
1 de la carretera 803 (BOPIB núm. 182, de 13 de novembre
d'enguany) a causa de l'absència de l'Hble. Sr. Conseller de Foment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 3987/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears de l'horabaixa
de dia 10 de novembre del 1998, no es prengué en consideració, per
21 vots a favor i 31 en contra, la proposició de llei de referència,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a addició d'un
nou article (4.1 bis) a la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la
compilació del Dret Civil Balear, publicada al BOPIB núm. 174, de
2 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4897/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obertura de vial en zona forestal i abocament de peltret a
la zona de Biniancollet (Sant Lluís). (Mesa de 25 de novembre del
1998).

 RGE núm. 4898/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a abocador incontrolat a Tatalí de baix (Maó). (Mesa de 25
de novembre del 1998).
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 RGE núm. 4899/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a abocament d'aigües residuals i fangs procedents de pous
moures a Sant Tomàs (Es Migjorn). (Mesa de 25 de novembre del
1998).

 RGE núm. 4903/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a compra directa de finques rústiques a Menorca. (Mesa de
25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4916/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a camí de cavalls. (Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4953/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a BOE de 16 de gener del 1998. (Mesa de 25 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4955/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a variació del traçat del Camí de Cavalls. (Mesa de 25 de
novembre del 1998).

Palma, a 25 de novembre 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.

El passat mes de maig es va tenir notícia de l'obertura
d'un vial de 12 metres d'amplària en zona forestal per facilitar
l'accés de vehicles a les obres d'urbanització de Sa Sivina de Baix
(Sant Lluís), sense haver de passar per la urbanització de Sa Punta
Prima.

Així mateix, es va saber que amb el peltret extret de Sa
Sivina de Baix s'havia crear un abocament de peltret en la zona
forestal de Biniancollet.

Atès que aquestes actuacions podrien constituir infracció
a la normativa autonòmica en la matèria:

1.- S'ha obert o es pensa obrir expedient en relació als
fets denunciats?

2.- En cas que s'hagi incoat expedient, quin ha estat el
seu resultat i quines mesures pensa adoptar el Govern balear al
respecte?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que aquest estiu, el Servei de Protecció de la
Naturalesa (Seprona), denuncià l'existència d'un abocador il•legal
a Talatí de Baix (Maó), en el qual s'incineraven residus urbans
(bosses de fems, animals morts, plàstics, etc.).

Atès el contingut de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de
residus, article 34.3.b) que defineix com a infracció greu aquesta
activitat.

Ateses les competències del Govern balear en la matèria:

1.- S'ha obert o es pensa obrir expedient en relació a
l'abocador il•legal i eliminació per incineració de residus a Talatí de
Dalt (Maó)?

2.- En cas afirmatiu, quin resultat ha tingut l'expedient i
quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern balear?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Atesa la denúncia del Servei de Protecció de la Naturalesa
(Seprona), sobre l'abocament d'aigües residuals i fangs procedents
de pous moures d'un hotel de Sant Tomàs en terrenys de lloc de
Sant Tomàs (Es Migjorn Gran).

Atès el contingut de l'article 34.3.b) de la Llei 10/1998, de
21 d'abril, de residus, que diu que és infracció greu "l'abandó,
abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residus
no perillosos sense que s'hagi produït un dany o un deteriorament
greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les
persones".

Ateses les competències del Govern balear en la matèria:

1.- S'ha obert o es pensa obrir expedient en relació amb
l'abocament d'aigües residuals i fangs de pous moures a Sant Tomàs
(Es Migjorn)?

2.- En cas afirmatiu, quin resultat ha tingut l'expedient i
quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern balear?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
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Atesa la informació que l'Ibanat no convocarà nou
concurs per a l'adquisició de patrimoni natural a l'illa de Menorca
i comprarà directament les finques rústiques:

- Quins criteris tècnics fan canviar el sistema d'adquisició?
- Quins criteris tècnics de conservació fan canviar el criteri
d'ofertar a tota Menorca la possibilitat d'adquirir patrimoni natural
i no només a la part ponent de l'illa com s'havia fet al primer
concurs?
- Per quin motiu es considera la finca Sa Torreta del terme
municipal de Maó una prioritat per part de la conselleria a l'hora
d'adquirir patrimoni natural?
- Han consultat als ajuntaments amb aquests canvis en l'adquisició
de patrimonis naturals?
- I al Consell Insular de Menorca?
- I al consorci de Menorca Reserva de la Biosfera?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan 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.

Com és possible que el batle d'Es Mercadal no conegui
les gestions que està fent la Direcció General de Medi Ambient
per canviar el traçat del Camí de Cavalls a la finca de s'Hort des
Lleó?

No s'hauria de canviar el planejament municipal per
variar el traçat del Camí de Cavalls?

Sap la Conselleria de Medi Ambient que l'Auntament
d'Es Mercadal contempla el Camí de Cavalls en la modificació de
NNSS que està tramitant?

Té present la Conselleria de Medi Ambient que d'acord
amb la Len per obrir un nou camí s'han de projectar tres
alternatives i elegir la millor?

Té competències la Conselleria de Medi Ambient per
desafectar el Camí de Cavalls?

Com pensa traslladar l'ús d'un camí que no n'és el titular
a un altre que no existeix?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan 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.

En el BOE de dia 16 de gener del 1998, suplement del
BOE núm. 14, "Traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en materia de enseñanza no universitaria", a la pàgina 9,
capítol 6 hi ha les següents quanties:

Capítol 6
18.103.422 A.620 89.316.000
18.103.422 A.630 203.064.000
18.103.422C.620 279.131.000
18.103.422C.630 174.282.000

Quin és el concepte i el desglossament de cadascun dels
pagaments?

Palma, a 19 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No s'hauria de canviar el plantejament municipal per
variat el traçat del Camí de Cavalls?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4892/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a augment plantilla any 1999 als Serveis
Ferroviaris de Mallorca. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4893/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a prevenció dels rics laborals a Son Rul•lan.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del
1998).

 RGE núm. 4894/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a augment de plantilla dels Serveis Ferroviaris
de Mallorca. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4895/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a conflicte col•lectiu dels Serveis Ferroviaris
de Mallorca. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4902/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a compra de patrimoni natural a Menorca. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).
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 RGE núm. 4904/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a desclassificació de Cala Brafi. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4905/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Ses Covetes-Sa Ràpita-S'Estanyol. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4906/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a 4.300 hectàrees afectades per la Llei de mesures
cautelars. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4907/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a desclassificació de Tolleric. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4908/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a preservació de la costa verge. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4909/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a protecció de 500 metres del litoral. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4915/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a construcció d'urbanització amb camp de golf i port
esportiu al port de Ciutadella. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4917/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a camps de golf. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4918/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a oferta turística complementària dels camps de golf.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4919/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a zones de les Illes que necessiten camps de golf.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4920/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a camps de golf a les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4921/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a torneig de tennis
Mallorca Open. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25
de novembre del 1998).

 RGE núm. 4922/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses de
manteniment de les federacions esportives balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4923/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres per a la
Universiada 99'. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25
de novembre del 1998).

 RGE núm. 4924/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pista d'atletisme
de Son Moix. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 25 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4925/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció cursa
de cavalls abans eleccions. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4926/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament a la
Federació Balear de Judo. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4927/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excessiu nombre
de fotografies fetes al president de la Comunitat. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4928/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci
per a la restauració de les pedreres. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4929/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissari d'aigües
residuals a Es Codolar. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4962/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a quantitat destinada al fons de cooperació municipal. (Mesa
de 25 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4963/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a interessos generals que defensa el Govern. (Mesa de 25 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4965/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a repartiment del fons de cooperació municipal. (Mesa de 25
de novembre del 1998).

 RGE núm. 4974/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa al
mollet de s'Estanyol. (Mesa de 25 de novembre del 1998).



5106 BOPIB núm.184 - 27 de novembre del 1998

 RGE núm. 4976/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a centre de menors Es Pinaret. (Mesa de 25
de novembre del 1998).

 RGE núm. 4977/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a relació laboral o funcionarial President
Nuevas Generaciones. (Mesa de 25 de novembre del 1998).

Palma, a 25 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin augment de plantilla dels SFM tenen previst per a
l'any 1999, per als nous tallers a Son Rul•lan i l'ampliació de la
línia Inca-Sa Pobla, llevat la gent entrada l'octubre del 1998,
resultant de l'acord del TAMIB de 4 de novembre del 1997?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha complert el Govern balear l'article 6 de la Llei de
prevenció de riscs laborals, supervisant les obres dels nous tallers
dels SFM a Son Rul•lan, amb els representants dels
treballadors/es?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha negociat el Govern balear amb el comitè d'empresa
dels SFM l'augment de plantilla per a l'any 1999?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines negociacions duen amb els responsables dels SFM
per tal de solucionar el conflicte col•lectiu amb vaga convocada?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la postura definitiva de la Conselleria de Medi
Ambient sobre la compra de patrimoni natural a l'illa de Menorca?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan 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 oral davant Ple.

Per què el Govern no està a favor de la desclassificació de
Cala Brafi al terme de Felanitx?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el Govern no aprova la rectificació de l'error
material al plànol 32.1.b "Ses Covetes-Sa Ràpita-S'Estanyol" del Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística de l'illa de Mallorca?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha calculat el Govern que la Llei 8/89, de mesures
cautelars, afecta 4.300 hectàrees?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el Govern no està a favor de la desclassificació
de Tolleric al terme de Llucmajor?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern que l'execució de les urbanitzacions
previstes a vorera de mar contribuiria a la "preservació de la costa
verge"?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines despeses calcula el Govern que representaria la
protecció dels 500 metres del litoral?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com afecta l'adjudicació de les obres per la construcció
d'una urbanització amb camp de golf i port esportiu al port de
Ciutadella el fet que una de les empreses licitadores estigui
assessorada per dos cunyats de l'alcaldessa i pel cunyat i marit de la
regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de camps de golf més creu el Govern que
necessiten les Illes Balears?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller de Turisme que aquests camps de golf
que necessiten les Illes Balears han d'anar acompanyats d'oferta
turística complementària?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el conseller de Turisme a quines zones de les
Illes es necessiten camps de golf?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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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 oral davant Ple.

A quines zones de les Illes Balears creu el conseller de
Turisme que fa falta un camp de golf?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quina entitat s'acordà el lliurament de 75.000.000
de pessetes, o al que fou en realitat, per a la realització del torneig
de tennis Mallorca Open?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

Quina quantitat de doblers rebran del pressupost del
1998 el conjunt de totes les federacions esportives de Balears per
a les seves despeses de manteniment?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

Atès l'increment del cost de les obres de l'estadi de Son
Moix i del complex de Son Hugo, que es fan per a la Universiada,
té previst el Govern balear augmentar la seva participació
econòmica per al finançament de les obres?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

Està d'acord el Govern balear que la pista d'atletisme que
es construirà a l'estadi de Son Moix, finançament amb el qual
col•labora, sigui eliminada després de la realització dels jocs
universitaris?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

Per quin motiu el Govern tan sols està disposat a
subvencionar la celebració d'un gran premi de trot per a cavalls de
cinc anys, si la cursa se celebra el dia 7 de juny del 1999,
immediatament anterior a la celebració de les eleccions
autonòmiques?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

Ha presentat el Govern a la Fundació Universiada la
documentació acreditativa d'haver pagat a la federació Balear de
Judo les quantitats que per l'esmentada federació va rebre de la
Fundació Universiada?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

No considera el Govern excessiu el nombre de fotografies
que es fan al president del Govern durant l'any?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el Govern constituir el consorci per
restaurar les pedreres inactives, previstes en el Pla de Pedreres
aprovat pel Decret 77/1997, d'11 de juny?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha autoritzat o pensa autoritzar la Conselleria de Medi
Ambient, la construcció d'un emissari d'aigües residuals a Es
Codolar dins de la reserva natural de Ses Salines d'Eivissa?

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 oral davant Ple.

Quina quantitat es destinarà l'any 1999 a dotar el Fons
de cooperació municipal anunciat pel Govern?

Palma, a 20 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Quins interessos generals defensa el Govern prohibint al
Consell Insular de Mallorca la desclassificació d'urbanitzacions a
vorera de mar o que creïn nuclis de població?

Palma, a 20 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Quins seran els criteris de repartiment del Fons de
cooperació municipal que ha anunciat el Govern?

Palma, a 20 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.

Per quin motiu el Govern tanca el mollet de s'Estanyol?

Palma, a 23 de novembre del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 oral davant Ple.

És cert que pensa la Conselleria de la Funció Pública
donar la gestió dels centre de menors Es Pinaret a una ONG sense
afany de lucre?

Palma, a 23 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 oral davant Ple.

Quina relació laboral o funcionarial té el Sr. José Manuel
Ruiz, president de Nuevas Generaciones del PP, amb el Govern
balear?

Palma, a 23 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4896/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ús de menors en campanya publicitària. (Mesa de 24 de
novembre del 1998).

Palma, a 24 de novembre 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 la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Atès que el passat dia 17 de novembre, el diari Menorca
informà de la campanya publicitària que dóna suport a una línia de
joies dissenyades per Javier Mariscal per a una empresa de
Ciutadella, que tindrà una difusió internacional.

Atès que la fotografia que il•lustra la informació i que
pertany a la campanya de presentació d'aquests productes, és la
imatge d'un fillet i una filleta nus que porten tot tipus de joies, atès
que consideram que es tracta d'ús de menors per a publicitat que
atempta contra els drets dels menors i de la normativa relativa a
aquests; quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear per evitar la vulneració dels drets dels menors, si considera
que aquesta campanya publicitària ho fa, en la promoció de les
joies dissenyades per Javier Mariscal per a una empresa de
Ciutadella?

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4891/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a incorporació de l'àrea de
Llucalari a l'Anei Me. 13, amb la corresponent modificació puntual
de la Llei d'espais naturals, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de novembre del
1998).

 RGE núm. 4957/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a juntes o delegacions insulars de federacions
esportives, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de novembre del 1998).

Palma, a 25 de novembre 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Atès que la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals
i règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, estableix la via jurídica per a protecció i preservació de tots
aquells espais que contenguin valors geològics, ecològics o
paisatgístics singulars.

Atès que l'àrea delimitada pels tres plans parcials
d'ordenació de Llucalari (terme municipal d'Alaior) conté aquests
valors paisatgístics singulars, a part de suposar, la seva preservació,
el manteniment de la franja no urbanitzada entre Son Bou i Cala'n
Porter.

Atesa la voluntat de la població i de l'Ajuntament d'Alaior,
de preservar aquest espai com a zona natural i l'estat de tramitació
dels respectius expedients.

Atès que la urbanització de Llucalari suposaria no només
un fort impacte sobre una zona ja saturada com és la de Son Bou,
amb la incorporació d'una població residencial de més de 4.000
persones, a les ja més de 15.000 de l'actualitat, i que aquest fet
entraria en directa contradicció amb la política de fre del creixement
urbanístic en les zones turístiques.

Presentam la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei de
modificació de la Llei 1/1991, d'espais naturals de les Illes Balears,
per incorporar a l'àrea natural d'especial interès n. 13, de Menorca,
la superfície afectada pel projecte d'urbanització de Llucalari.

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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

Atès que el Decret 59/1996, de 23 de maig, regulador de
les federacions esportives de les Illes Balears, a l'article 34 diu que
les federacions podran descentralitzar el seu funcionament a les illes
que es consideri, amb la creació de juntes insulars o la designació
de delegats insulars.

El mateix decret estableix que els estatuts de cada
federació regularan les esmentades juntes.
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Així mateix preveu dues maneres d'elegir els seus
membres: a) per votació entre tots els federats de cada illa; b)
nomenats directament pel president de la Federació Balear.

Atès que la designació directa dels membres de les
juntes insulars o dels delegats insulars, pel president de la
Federació Balear pot crear situacions en què es nomeni una
persona no volguda per la majoria de federats d'aquella illa, com
així ha succeït en algunes federacions.

Creim que és molt més positiu que els assembleistes de
cada illa elegeixin els seus propis representants a les juntes
insulars i fins i tot al delegat insular de la federació.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el decret regulador de les federacions esportives, en el
sentit que els delegats insulars i les juntes insulars de les
federacions esportives hagin de ser sempre elegits pels membres
federats de cada illa. I en aquest sentit es doni un termini de temps
a les federacions per adaptar els seus estatuts.

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

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3467/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, relativa als convenis
amb federacions per a la creació d'escoles superiors. (BOPIB núm.
167 de 31 de juliol del 1998).

L'aportació de la Direcció General d'Esports -Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports- per a l'Escola Balear de l'Esport
durant el 1997 i el 1998 ha estat la següent:

Any 1997: 40.000.000'-
Concepte: Constitució de l'Escola Balear de l'Esport.

Any 1998: 10.000.000'-
Concepte: Finançament i desenvolupament de l'Escola

Balear de l'Esport.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3706/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a recursos
administratius en transport terrestre. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

Els ingressos en concepte de tramitació i resolució de
recursos administratius en matèria de transport terrestre, en el
període comprès entre dia 1 de gener del 1995 i dia 21 d'octubre del
1998, han estat de 66.917.005 pessetes, aquesta quantitat correspon
a un total de 817 expedients sancionadors:

* 14.025.002 pessetes durant l'any 1995 corresponents a
181 expedients.

* 18.718.001 pessetes durant l'any 1996 corresponents a
181 expedients.

* 23.598.001 pessetes durant l'any 1997 corresponents a
318 expedients.

* 10.576.001 pessetes durant l'any 1998 corresponents a
137 expedients.

 
Palma, 23 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3707/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a expedients
sancionadors en transport terrestre. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

Els ingressos en concepte d'incoació, tramitació i resolució
d'expedients sancionadors en matèria de transport terrestre, en el
període comprès entre dia 1 de gener del 1995 i dia 21 d'octubre del
1998, han estat de 209.340.503 pessetes, aquesta quantitat correspon
a un total de 5.066 expedients sancionadors:

* 50.188.002 pessetes durant l'any 1995 corresponents a
1.103 expedients.

* 61.080.501 pessetes durant l'any 1996 corresponents a
1.423 expedients.

* 58.560.000 pessetes durant l'any 1997 corresponents a
1.534 expedients.

* 39.512.000 pessetes durant l'any 1998 corresponents a
1.006 expedients.

 Palma, 23 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3713/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa al compliment del
Decret especial de Formentera en la prestació de serveis sanitaris.
(BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).
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Precisament, el passat dia 8 d'aquest mes, es va signar
l'acord de col•laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Ministeri de Sanitat i Consum, sobre l'ordenació de
l'assistència sanitària i sociosanitària a l'àmbit territorial de les
Illes Balears, en el punt desè del qual es preveu que a Formentera,
i en aplicació del Decret 39/1997, de 14 de març, es millorarà el
desplaçament de personal especialista de l'hospital Can Misses,
amb finançació de l'Insalud, i que així mateix es crearà una xarxa
de telemedicina que permetrà la connexió del centre de salut amb
l'hospital Can Misses.

 Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3793/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajudes a
Selec Balear durant el 1998. (BOPIB núm. 171 d'11 de setembre
del 1998).

Durant l'exercici del 1998 ha estat aprovada una ajuda
per import de 2.692.000'- pessetes a Selec Balear, per a la seva
participació a la Fira Modacalzado Octubre 98, amb motiu del 25è
aniversari de Selec Balear.
 

Palma, 1 d'octubre del 1998.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 3810/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a estudis i
treballs realitzats i/o encarregats per la Conselleria d'Economia i
Hisenda durant els anys 1997 i 1998. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

En relació amb els estudis i enquestes realitzades o
encarregades per aquesta Conselleria d'Economia i Hisenda durant
els anys 1997 i 1998, d'acord amb la documentació de què
disposam, la relació és la següent:

Estudis i treballs realitzats i/o encarregats durant el 1997
per la Direcció General d'Economia:

Despesa turística de l'any 1997.
Índex de preus turístics de l'any 1997.
Previsió de la Campanya Turística de l'any 1997 i avançament del
1998.
Seguiment mensual del mercat laboral a les Balears el 1997.
Indicadors estadístics de la insularitat (CRPM).
Estudi de la insularitat de Còrsega, Sardenya i les Balears en el
marc d'Imedoc.
Seguiment d'indicadors de l'Objectiu 5B a través del Consorci 5B.
El creixement industrial a la Mallorca preturística, 1830-1960.
Subvenció al projecte d'investigació en l'àmbit de la modelització
economètrica d'àmbit regional-nacional, "Proyecto Hispalink".
Publicació de Dades Balears 1995.
Publicació de la Despesa Turística 1996.
Publicació del fullet Balears en Xifres 1995/1996.

Guia pràctica de l'inversor estranger a les Balears (versió en
castellà).
Reflexions sobre el cost de la insularitat.
Avaluació intermèdia del Programa Operatiu de Balears Objectiu 2
1994-1996.

Publicacions realitzades pel Servei Balear d'Estadística i
Demografia:

Secció Estadístiques Econòmiques:

Liquidacions pressupostàries 1994.
Pressupost inicial 1996.
IPC (gener a novembre /97).
Enquesta industrial 1980-1992.
Mercat laboral, 1r., 2n. i 3r. t/97.
Enquesta industrial d'empreses 1993-1994 i 1995.

Secció Estadístiques Demogràfiques:

Defuncions 1995.
Naixements 1995.
Població a la CAIB 1950/1996.
PMH-Palma 1996.

Secció Estadístiques Socials:

Menors en conflicte social 1995.
Els incendis forestals a la CAIB 1970-1996.

Recopilacions:

Butlletí d'Estadística Balear (BEB) 3er. t/96-4 t/96 - 1er. i 2n. t/97-
3er. t/97.

Estudis i treballs realitzats i/o encarregats durant el 1998
per la Direcció General d'Economia:

Publicació de Dades Balears 1996.
Publicació de la Despesa Turística 1997.
Publicació del fullet Balears en Xifres 1997.
Despesa Turística de l'any 1998.
Índex de Preus Turístics de l'any 1998.
Previsió de la Campanya Turística de l'any 1998 i avançament del
1999.
Guia pràctica de l'inversor estranger a les Balears (versió anglès).
Avaluació "pre-expost" del Programa Operatiu de Balears Objectiu
2 1994-1996.
Modelització economètrica d'àmbit regional-nacional, "Proyecto
Hispalink".
Guia d'implicacions de l'euro en els sectors productius de les
Balears.
Pla estratègic de foment de la competitivitat per a les illes de
Menorca i d'Eivissa i de Formentera.
Pla estratègic per als petits municipis de la Serra de Tramuntana.
Estudi sobre la qualitat de vida a les Balears.
Taules input-output de les Illes Balears.

Publicacions realitzades pel Servei Balear d'Estadística i
Demografia:

Secció Estadístiques Econòmiques:

IPC (des/97 a agost/98).
Mercat laboral (4t. t/97 i 1r. t/98).
Enquesta industrial d'empreses 1996.
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Secció Estadístiques Demogràfiques:

Matrimonis 1996.
Defuncions 1996.
Naixements 1996.
Variacions residencials 1996.
Padró municipal d'habitants 1996. Illes Balears.
Padró municipal d'habitants 1996. Mallorca.
Padró municipal d'habitants 1996. Menorca.
Padró municipal d'habitants 1996. Eivissa-Formentera.

Secció Estadístiques Socials:

Els incendis forestals a la CAIB 1970-1997.

Recopilacions:

Butlletí d'Estadística Balear (BEB) 4t. t/97 i 1r. t/98.
 

Palma, 22 de setembre del 1998.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3913/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a ajudes a projectes educatius
relacionats amb la normalització lingüística. (BOPIB núm. 174 de
2 d'octubre del 1998).

Mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i
Esports de dia 7 d'abril de 1998, es convocaren ajudes i
subvencions per donar suport al programa d'educació de 1998 per
a l'elaboració i la difusió de materials didàctics per a
l'ensenyament de les llengües curriculars, per al foment de la
cultura pròpia, per a la realització d'activitats formatives i per a la
participació educativa. Es presentaren un total de 132 projectes,
dels quals es denegaren 25 per ser lliurats fora del termini
establert i 24 per no adequar-se a les bases de la convocatòria.

Al curs 1998/99 s'ha ampliat la xarxa de mestres i
professorat de Compensatòria. De 42 mestres de suport s'ha passat
a 95 mestres del Servei de Compensatòria. Aquesta ampliació ha
estat motivada per la necessitat expressada pels mateixos centres
que aportaren les dades de l'alumnat d'incorporació tardana. Per
aquest motiu, 34 d'aquests mestres de compensatòria -30 a
Mallorca i 4 a Eivissa- realitzen, exclusivament, tasques de
compensatòria lingüística, segons les mancances expressades en
els projectes lingüístics dels centres respectius. La resta de
mestres, si les necessitats així ho exigeixen, també inclouen en les
seves actuacions tasques de compensatòria lingüística.

Els centres educatius que han presentat programes de
lectoescriptura de llengua catalana, però que la situació
sociolingüística del centre no afavoreix aquest aprenentatge, reben
un suport d'un grup format per vuit mestres a Mallorca i una a
Eivissa. Suport tant metodològic com de recursos, com de
presència directa en les aules mateixes. Reben aquest suport 35
centres educatius de Palma i Calvià, i 14 de les zones costaneres
de Mallorca; a Eivissa reben aquest suport 6 centres.

Així mateix, des dels centres de Professorat i de Recursos
que la Conselleria d'Educació té a Palma, Manacor,
Eivissa/Formentera i Maó/Ciutadella, es realitzen tasques de
formació, suport i assessorament en matèria lingüística als centres
de les zones respectives, mitjançant seminaris, grups de treball i
cursets presencials, en base a les necessitats detectades pels
mateixos Serveis Educatius.

Des del Servei d'Ensenyament del Català i des del
Departament d'Inspecció Educativa es realitza la tasca de seguiment
i assessorament de tots els projectes lingüístics de centre, vertaders
instruments de planificació i normalització lingüística  de tots els
centres educatius.

El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3914/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a aules d'educació infantil. (BOPIB
núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

No es pot afirmar que la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports hagi denegat la concertació d'aules d'educació infantil de
5 anys al patronatge d'escoletes infantils de l'Ajuntament de
Ciutadella.

I això és així perquè, segons la clàusula onzena del
conveni signat l'abril de 1996 entre el Consell Insular de Menorca,
l'Ajuntament de Ciutadella i el Ministeri d'Educació i Ciència (a
partir de l'1 de gener de 1998, subrogat per l'administració educativa
de la CAIB) per al sosteniment dels centres municipals d'educació
infantil de Ciutadella estableix la vigència fins al curs 1998/99,
sense perjudici de la seva pròrroga.

Per altra banda, segons el Decret 38/1998, que regula els
concerts i convenis del segon cicle de l'Educació Infantil, els
convenis vigents no estan sotmesos a la Comissió de Concerts de les
Illes Balears, per la qual cosa és tècnicament impossible la
denegació de concert mentre continuï vigent el conveni signat. 
 

El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3915/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a aules de preescolar. (BOPIB núm.
174 de 2 d'octubre del 1998).

Tècnicament, no hi ha sol•licituds per concertar aules de
preescolar, modalitat extingida en implantar-se l'educació infantil.
Per això, l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports que
resol l'accés al règim de concerts educatius del segon cicle d'aquesta
etapa la identifica com a educació infantil i no preescolar.
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Si la vostra pregunta volia referir-se a educació infantil,
el nombre de sol•licituds rebudes per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per concertar aules d'educació infantil ha estat de
94. D'aquestes 94, han estat concedides 89 sol•licituds i
denegades, 5. Així mateix, dues sol•licituds han estat concedides
per via de conveni.

El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3960/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a oferta del transport
marítim de passatgers. (BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

Les competències de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de transport marítim són exclusivament les
relatives a les activitats que es duen a terme entre ports de la
mateixa comunitat, sense connexió amb altres ports o punts
d'altres àmbits territorials (RD 27 de gener de 1995, núm.
113/1995).

Tot i això, si no de manera exhaustiva, sí de manera
regular, es controla la disponibilitat del transport entre les illes i
la península.
 

El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3961/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a oferta transport aeri de
passatgers. (BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

El Govern balear, des de sempre, s'ha preocupat i ocupat
de l'accessibilitat aèria entre les illes i la península, encara que no
té competències en matèria de transport aeri.

En tot moment s'ha intentat que l'oferta regular
disponible no estigui subjecta estrictament a les condicions de
mercat, sinó que també es contempli el servei públic i, molt
especialment, el factor insular, reforçant l'oferta en determinats
períodes punta com Nada i Setmana Santa.

Tan aviat com el Govern balear ha tingut notícia que
l'oferta de vols podia sofrir algun tall o percebre la necessitat de
determinats canvis per millorar el servei, la seva reacció ha estat
immediata per tractar de corregir possibles desperfectes o millorar
el servei, i s'ha avançat als esdeveniments, com ho demostren els
requeriments de servei per al trànsit interbalear que ha establert el
Govern i que han estat acceptats positivament per les companyies
aèries. Prova d'això és que l'oferta actual per a l'hivern 98/99, tant
en el trànsit interbalear com en les Balears-península, ha
experimentat una sensible millora respecte de l'hivern anterior,
com s'observa en la taula número 4.

S'adjunten els següents annexos:

Taula número 1: Vols Palma-península (94, 95 i 96).
Taula número 2: Vols Eivissa-península (94, 95 i 96).
Taula número 3: Vols Menorca-península (94, 95 i 96).
Taula número 4: Vols Balears-península (hivern 97/98 vs.

98/99) (inclou també vols interbalears).  
 

El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3978/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a reivindicacions del Govern de les
Illes Balears a favor dels treballadors fixos discontinus. (BOPIB
núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

El Govern balear fa una reivindicació de la figura del
treballador discontinu des de tres vessants:

En primer lloc, una definició adequada del concepte,
diferenciada del treballador a temps parcial, i amb una activitat
cíclica.

En segon lloc, demana una protecció social del treballador
fix discontinu sobre la base dels coeficients d'assimilació en situació
d'atur, de jubilació i d'invalidesa transitòria.

En tercer lloc, incentivar la contractació dels fixos
discontinus con una fórmula d'ocupació estable per a l'adequat
funcionament de determinats sectors productius influenciats per
circumstàncies de caràcter estacional, en desplegament de
l'exposició de motius del Reial Decret Llei 9/1997.

Per la nostra banda, el Pacte per l'Ocupació subscrit dia 24
d'octubre de 1996 entre el Govern balear, CAEB, PIMEM, UGT i
CCOO, estableix la possibilitat d'incentivar la contractació de
determinats col•lectius de treballadors amb dificultats d'inserció en
el mercat de treball de la CAIB.

Per aquesta raó, el Govern balear està fent feina en una
ordre que reguli el procediment de sol•licitud i concessió de
subvencions, arbitrades com un seguit de mesures per procurar un
instrument addicional als empresaris pertanyents a sectors
productius amb acusada influència estacional.

Això s'emmarca en el binomi ocupació i formació com a
eix d'actuació del Fons Social Europeu, concretament, d'una banda,
dins l'Objectiu 3, la finalitat del qual és combatre l'atur de llarga
durada i afavorir la inserció professional dels joves i de les persones
amenaçades d'exclusió del mercat laboral, i de l'altra, de l'Objectiu
5B, la finalitat del qual és fomentar el desenvolupament rural,
facilitar l'ajustament estructural, afavorir l'estabilitat de l'ocupació
i mantenir el creixement de les persones treballadores amenaçades
per l'atur o que no tinguin feina.

Concretament, aquesta futura disposició desplegarà el que
preveu el Decret 174/1996, de 14 de setembre, que regula els
programes de formació professional ocupacional de la CAIB, pretén
incentivar la contractació de diversos col•lectius de treballadors
amb especials dificultats d'inserció en el mercat laboral de la CAIB
i promoure la contractació indefinida en aquelles activitats de
marcada naturalesa estacional.
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El text de la disposició que es pretén establir se sotmetrà
a la consideració de la Mesa de Diàleg Social, com a fòrum de
debat entre els agents socials més representatius i la CAIB.
 

Palma, 26 d'octubre de 1998
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3979/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a inversions del Govern balear
per afavorir una major estabilitat de l'ocupació. (BOPIB núm. 174
de 2 d'octubre del 1998).

El Pacte per l'Ocupació subscrit el dia 24 d'octubre de
1996 entre el Govern balear, CAEB, PIMEM, UGT i CCOO
estableix la possibilitat d'incentivar la contractació de determinats
col•lectius de treballadors amb dificultats d'inserció en el mercat
de treball de la CAIB. La major part d'aquests col•lectius es troben
inclosos en les diferents formes de subvenció i/o bonificació
previstes per l'Administració central, però aquesta no ha desplegat
l'exposició de motius del Reial Decret 9/97: incentivar la
contractació del treballador fix discontinu com una de les fórmules
d'ocupació estable imprescindible per a l'adequat funcionament de
determinats sectors productius influenciats per circumstàncies de
caràcter estacional.

Per aquesta raó, el Govern balear està fent feina en una
ordre que reguli el procediment de sol•licitud i concessió de
subvencions, arbitrades com un seguit de mesures per procurar un
instrument addicional als empresaris pertanyents a sectors
productius amb acusada influència estacional.

Això s'emmarca en el binomi ocupació i formació com
a eix d'actuació del Fons Social Europeu, concretament, d'una
banda, dins l'Objectiu 3, la finalitat del qual és combatre l'atur de
llarga durada i afavorir la inserció professional dels joves i de les
persones amenaçades d'exclusió del mercat laboral, i de l'altra, de
l'Objectiu 5B, la finalitat del qual és fomentar el desenvolupament
rural, facilitar i mantenir el creixement de les persones
treballadores amenaçades per l'atur o que no tinguin feina.

Concretament, aquesta futura disposició desplegarà el
que preveu el Decret 174/1996, de 14 de setembre, que regula els
programes de formació professional ocupacional de la CAIB i que
pretén incentivar la contractació de diversos col•lectius de
treballadors amb especials dificultats d'inserció en el mercat
laboral de la CAIB i promoure la contractació indefinida en
aquelles activitats de marcada naturalesa estacional.

El text de la disposició que es pretén establir se sotmetrà
a la consideració de la Mesa de Diàleg Social, com a fòrum de
debat entre els agents socials més representatius i la CAIB.
 

Palma, 26 d'octubre de 1998
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3980/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a compliment de l'article 30 del Decret
especial de Formentera. (BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

En resposta a la seva pregunta sobre el compliment de
l'article 30 del Decret especial de Formentera, li faig saber que
l'Institut Balear d'Afers Socials compleix l'atenció adequada per
afavorir l'acccés de la població de l'illa als serveis i prestacions del
sistema públic de serveis socials en el desplaçament periòdic i
constant d'una treballadora social per atendre totes les qüestions
derivades d'aquest tema. No obstant això, s'estan duent a terme les
gestions necessàries per tenir un local, cedit per alguna entitat local,
amb la finalitat de tenir una gestió més còmoda.
 

La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3985/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a gestions per augmentar les plantilles
d'agents de trànsit a les Illes Balears. (BOPIB núm. 174 de 2
d'octubre del 1998).

La Conselleria de la Funció Pública i Interior no té
competències en matèria de trànsit i, per tant, no es poden dur a
terme gestions per augmentar les plantilles d'agents ni quantificar
les necessitats de cadascuna de les nostres illes pel que fa a nombre
d'agents.
 

Marratxí, 26 d'octubre del 1998.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3990/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a contracte de la directora
del Projecte del Pla d'Atenció a la Immigració. (BOPIB núm. 174 de
2 d'octubre del 1998).

Per a la direcció del Projecte del Pla integral d'atenció a
la immigració s'ha contractat la Fundació privada per a la qualitat
de vida i l'envelliment, amb CIF G 60822871, mitjançant un
contracte administratiu de consultoria i assistència, i qualificat de
menor, de conformitat amb els articles 5.2 a), 197.2 a), 57 i 202 de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques.

L'objecte del contracte és dur a terme la direcció tècnica
i la redacció del Projecte del Pla integral d'atenció a la immigració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El cost total d'aquest contracte és d'un milió nou-centes
vint-i-cinc mil sis-centes pessetes (1.925.600 pessetes).
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El contracte vigirà fins a l'elaboració del Projecte del Pla
integral d'atenció a la immigració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Quant a la vostra referència respecte de la Sr. M. Àngels
Tresserra, vos comunicam que actua en qualitat de directora de la
Fundació privada per a la qualitat de vida i l'envelliment.
 

La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4004/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a nombre de valoracions
declarades. (BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

Les dades que s'aporten corresponen a les valoracions
realitzades en cada exercici de referència, però s'ha de tenir en
compte que, en general, afecten transmissions realitzades en altres
exercicis, generalment en els dos exercicis anteriors, per tal com
el termini de prescripció establert en l'article 64 de la Llei general
tributària, Llei 230/1963, modificada per la Llei 1998, de drets i
garanties del contribuent, és de 4 anys.

En gestionar-se els tributs a través de distints centres
gestors de què formen part, les oficines liquidadores dels registres
de la propietat d'Inca, Felanitx, Manacor, Eivissa,. Maó i
Ciutadella. La informació per municipis no és explotada, per la
qual cosa aquestes dades no hi consten expressament.

La dada relativa a metres quadrats de sòl i a metres
quadrats edificats no són objecte d'explotació informàtica
agregada, ja que només són útils a efectes de la tramitació de cada
expedient de manera autònoma.

En relació amb el concepte tributari, podem parlar de
dos: l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i l'impost sobre successions i donacions.

Atès que no ha acabat l'exercici 1998, no estan
disponibles les dades relatives a aquest any.

Exercici: 1995
Nombre de valoracions: 6.677
Valor declarat (en milions de PTA): 115.059.859
Valor comprovat (en milions de PTA): 151.265.947

Exercici: 1996
Nombre de valoracions: 12.301
Valor declarat (en milions de PTA): 163.205.346
Valor comprovat (en milions de PTA): 246.478.879

Exercici: 1997
Nombre de valoracions: 10.894
Valor declarat (en milions de PTA): 105.894.738
Valor comprovat (en milions de PTA): 150.932.034

Per últim, convé destacar que, per tal de millorar la gestió
de tributs i de generar un volum d'informació major, amb majors
utilitats, el passat 26 de juny el conseller d'Economia i Hisenda va
signar amb el secretari d'Estat d'Hisenda un conveni pel qual
l'Agència Tributària es compromet a col•laborar en el
desenvolupament d'un nou model informàtic per a la gestió dels
tributs, aportant-hi personal especialitzat, com també les distintes
funcions i procediments, sense cap per a la conselleria, per la qual
cosa a mitjà termini serà possible disposar d'una informació més
completa.
 

Palma, 30 d'octubre del 1998
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4005/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a les transmissions de béns immobles.
(BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

A) Nombre de transmissions de béns immobles
presentades al llarg dels exercicis 1996, 1997 i 1998.

Exercici 1996: 36.647. Exercici 1997: 40.419. Exercici
1998: No estan disponibles les dades relatives a aquest exercici,
perquè no ha finalitzat. Això n o obstant, segons les dades que tenim
fins ara, s'estimen en 30.971 les transmissions realitzades fins a l'1
d'agost.

Convé matisar que les dades es refereixen a transmissions
produïdes en cada exercici, la qual cosa no vol dir que s'hi hagin
presentat, ja que hi ha una diferència entre el moment de la
meritació i el de l'ingrés o presentació del document; diferència
derivada del termini de 30 dies hàbils, que estableix la legislació del
tribut per a la presentació de la documentació des de la meritació i
que afecta fonamentalment les transmissions dels mesos de gener i
desembre.

B) Per municipis, base imposable declarada cada any.

Convé aclarir que, si bé se sol•licita la informació per
municipis, no està disponible, ja que la gestió dels tributs
autonòmics es desenvolupa a través d'uns centres gestors, dels quals
formen part les oficines liquidadores dels registres de la propietat
d'Inca, Manacor, Felanitx, Eivissa, Maó i Ciutadella, i és, per tant,
la informació desagregada per aquests centres gestors el que
s'utilitza per al control dels tributs; a aquests efectes, la informació
per municipis no té significació.

Per una altra part, la gestió de l'ITP fa que, en el seu
tractament informàtic, els distints conceptes de compra-venda, obra
nova, segregació... que abraça el tribut, no sigui rellevant,
determinar la base imposable corresponent a cada un d'ells de forma
particular, pel qual en aquestes condicions no és possible determinar
específicament per a cada exercici la base imposable corresponent
als conceptes vinculats a les transmissions d'immobles, és a dir,
transmissions subjectes a l'IVA que tributen per actes jurídics
documentats i transmissions d'immobles rústics i urbans que
tributen per transmissions patrimonials, consta únicament la base
imposable corresponent a tots els conceptes.
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C) i D) Se sol•licita per municipis el nombre de
transmissions que corresponen a residents i no residents,
desglossats segons la província o nacionalitat d'origen del subjecte
passiu i del transmissor.

Pel que fa a la possibilitat d'obtenirm l'esmentada
informació per municipis, s'ha de reiterar el comentari realitzat a
la qüestió B), en relació a l'ordenació d'aquesta en funció dels
centres gestors dels tributs.

Per altra banda, pel que fa a l'origen, nacionalitat dels
compradors o venedors, es tracta d'una dada que, en no tenir
transcendència per a les funcions de control i gestió dels tributs,
no s'explota informàticament.

Com a conseqüència de tot l'anterior, les dades que
s'aporten es classifiquen en funció dels diferents centres gestors:

Exercici 1996:

DGT (Can Troncoso, 1):
No residents: 2.271
Residents:17.827

Inca:
No residents: 427
Residents: 3.365

Manacor:
No residents: 627
Residents: 3.198

Felanitx:
No residents: 413
Residents: 2.043

Eivissa:
No residents: 835
Residents: 3.007

Maó:
No residents: 198
Residents: 1.615

Ciutadella:
No residents: 60
Residents: 761

Totals:
No residents: 4.831
Residents: 31.816

Exercici 1997:

DGT (Can Troncoso, 1):        
No residents: 2.401
Residents: 19.253

Inca:
No residents: 382
Residents: 4.607

Manacor:
No residents: 696
Residents: 3.366

Felanitx:
No residents: 430
Residents: 1.792

Eivissa:
No residents: 968
Residents: 3.443

Maó:
No residents: 56
Residents: 938

Ciutadella:
No residents: 56
Residents: 938

Totals:
No residents: 5.167
Residents: 35.252

Pel que fa a les dades relatives a 1998, en no haver
finalitzat l'exercici, no és possible en aquests moments donar
l'esmentada informació.

Per últim, convé destacar que, amb la finalitat de millorar
la gestió dels tributs i generar un major volum d'informació, amb
majors utilitats, el passat 26 de juny es va signar amb el secretari
d'Estat d'Hisenda un conveni pel qual l'Agència Tributària es
compromet a col•laborar en el desenvolupament d'un nou model
informàtic per a la gestió dels tributs, aportant-hi personal
especialitzat, així com les distintes funcions i procediments, sense
cap cost per a la conselleria, per tal cosa, a mig termini serà possible
disposar d'una informació més completa.
 

Palma, 30 d'octubre del 1998
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4008/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a tren Inca-sa Pobla.  (BOPIB núm.
174 de 2 d'octubre del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4009/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a tren lleuger Palma-s'Arenal.
(BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

Pel que fa a l'extensió ferroviària a la Platja de Palma,
s'informa que la es fa feina des de fa uns mesos en la preparació
d'un concurs públic per posar en marxa una línia ferroviària entre
s'Arenal i Palma.

Aquest fet és com a conseqüència del compromís tant de
la CAIB com de l'Ajuntament de Palma, que comanaran la seva
consecució a l'Empresa Municipal de Transports i als Serveis
Ferroviaris de Mallorca. En aquest sentit, s'ha creat una agrupació
d'interés econòmic entre ambdues empreses, i ja disposen d'un plec
de condicions particulars que regiran el concurs públic, que en poc
temps es treurà per elaborar un avantprojecte. Una vegada es tengui
l'avantprojecte, que inclourà tota una àmplia informació sobre
aspectes tècnics, econòmics i financers, de demanda, d'impacte
ambiental, etc., es preveu passar-lo a informació pública el temps
necessari perquè s'hi puguin presentar les al•legacions que s'estimin
oportunes.
 

Palma, 3 de novembre del 1998
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4010/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a  les obres d'aparcament
subterrani a la plaça de l'Olivar. (BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre
del 1998).

Referent a la pregunta formulada, l'inform que
mitjançant escriptura pública de dia 17 de gener de 1971, es
formalitzà la cessió gratuïta per part de la Companyia de
Ferrocarrils de Mallorca S.A. a l'Excel•lentíssim Ajuntament de
Palma de Mallorca del túnel que va des de l'estació de Palma al
port.
 

Palma, 3 de novembre del 1998
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4052/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eberhard Grosske, relativa a  les edificacions Punta de
Na Rives (Santa Eulària). (BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del
1998).

Efectuada la informació reservada per acord de la
Direcció General de Costes i Ports de 24/4/1998, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. Antonio Ferrereo (Club
Cala Azul) per realització d'obres en zona de servitud de
protecció, sense disposar d'autorització.

 De l'abans citat acord d'iniciació de procediment sancionador, es
va trametre còpia per escrit de 5/5/1998 (a. r. 15/5/1998) a
Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera.

En data 6/10/1998 va tenir entrada a la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del territori i Litoral escrit del Jutjat
d'Instrucció número 3 d'Eivissa (diligències prèvies 428/1998), pel
qual, en virtut del que es va acordar en el procediment per suposat
delicte contra l'ordenació del territori i falsedat, es reclama la
tramesa del citat expedient d'infracció, motiu pel qual, de
conformitat amb allò que disposa l'article 7.3 del Decret 14/1994,
de 10 de febrer de la CAIB, s'ha acordat la suspensió del
procediment.
 

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

Miquel A. Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4173/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a les hectàrees i nombre
d'agricultors dedicats a l'agricultura ecològica. (BOPIB núm. 174
de 2 d'octubre del 1998).

La situació actual per illes és la següent:

Eivissa: 71'84 ha. inscrites.
12 productors inscrits.

Menorca: 171,21 ha. inscrites.
4 productors inscrits.

Mallorca: 2.700'59 ha. inscrites.
76 productors inscrits.
3 empreses elaboradores inscrites.
3 empreses col•laboradores inscrites.
 

Palma, 3 de novembre del 1998
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

4876/98 i de la sol•licitud de procediment d'urgència. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de novembre del 1998, a la vista dels escrits RGE núms.
4913/98 i 4914/98, presentats pels grups parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista i Mixt, restà assabentada de la retirada de la proposició
no de llei de referència i de la sol•licitud de procediment d'urgència,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconeixement de
les Illes Balears com a nacionalitat històrica, publicada en el BOPIB
núm. 183, de 20 de novembre del 1998.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núm. 4880/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de novembre del 1998, a la vista de l'escrit RGE núm. 4954/98,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, restà
assabentada de la retirada de la pregunta de referència, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari esmentat, relativa a BOE de 16 de gener del 1998,
publicada en el BOPIB núm. 183, de 20 de novembre del 1998.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Llista definitiva d'admesos i exclosos per accedir

mitjançant oposició en torn lliure a tres places vacants al cos
d'uixers del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb l'establert a la base tercera de la
convocatòria per cobrir tres places vacants al cos d'uixers del
Parlament de les Illes Balears, publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 178, de 23 d'octubre del 1998,
es publica la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

ADMESOS:

1.- Alameda Fernández, Miguel Angel. DNI 43.071.328
2.- Albertí Albertí, Jaume. DNI 43.100.977
3.- Albertos Juan, María Esperanza. DNI 42.950.577
4.- Castillo Ferrer, Lluis. DNI 43.096.903
5.- Colom Ferà, Francisca. DNI 42.985.453
6.- Frau Marí, María José. DNI 43.089.633
7.- Fernández Villalonga, Lope M. DNI 43.111.586
8.- Forteza Serra, María del Pilar. DNI 43.037.063
9.- Genestra Serra, Catalina Maria. DNI 43.020.084
10.- Guardia Forteza, Cecilia. DNI 43.084.683
11.- Hernández Capó, Teresa. DNI 43.014.825
12.- Julià Frau, Pere Guillem. DNI 43.026.741
13.- Llabrés Grau, Miquel. DNI 43.017.333
14.- Llobera Galmés, Joan. DNI 43.046.032
15.- Mas Cortés, Maria Magdalena. DNI 34.065.640
16.- Nicolau Nicolau, Catalina. DNI 18.215.812
17.- Oliver Martínez, Patricia. DNI 42.992.923
18.- Pascual Tomàs, Francesc. DNI 43.079.560
19.- Pérez Reyes, Carme. DNI 43.062.602
20.- Pinya Sastre, Josep. DNI 43.024.590
21.- Pol Llabrés, Francisca. DNI 43.074.367
22.- Rosselló Bennasar, Francesc I. DNI 43.066.058
23.- Rosselló Vidal, Ramón. DNI 43.014.923
24.- Salleras Vives, Guillem M. DNI 43.052.330
25.- Thomàs Cirer, Ricardo. DNI 43.013.462
26.- Tomàs Carmona, Joana Maria. DNI 18.232.528
27.- Trias Roig, Josep. DNI 18.232.620
28.- Vera Ginard, Joan Josep. DNI 43.088.809
29.- Verger Coll, Catalina. DNI 43.040.722

EXCLOSOS:

Cap.

Així mateix, el tribunal acorda de convocar els aspirants
admesos a realitzar el primer exercici (qüestionari amb preguntes
sobre temes de cultura general) dia 3 de desembre del 1998, a les
16'00 hores, a la seu del Parlament, entrada pel carrer Palau Reial,
núm. 16 de Palma, al vestíbul, on se'ls informarà de la sala on
tindrà lloc aquesta prova.

Per altra banda, es recorda als aspirants que han d'anar
proveïts del corresponent DNI.

Finalment, s'aprova la publicació de la present resolució
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, de data 27 de
novembre del 1998.

I això es publica per a coneixement general.
A la seu del Parlament, a 24 de novembre del 1998.
El president del tribunal:
Joan Huguet i Rotger.
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