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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 167/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, al Govern de les Illes Balears, relativa a Pla Mirall
i Pla 10 (Mesa de 19 de gener del 1999).

Palma, a 19 de gener del 1999.
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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpel•la el Govern sobre
Pla Mirall i Pla 10.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
interpel•la el Govern sobre els resultats de les inversions del Pla
Mirall i el Pla 10 avaluant en el seu conjunt la prioritat i la qualitat
de les obres executades, el nivell d'endeutament que ha suposat
per al Govern i ajuntaments i el control dels projectes executats.

Palma, a 18 de gener del 1999.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 44/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació sobre els drets laborals de les dones. (Mesa
de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 45/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coneixement de la situació sociolaboral de les dones.
(Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 46/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per al compliment de l'Acció 14 del II Pla
d'igualtat d'oportunitats per a les dones. (Mesa de 19 de gener del
1999).

 RGE núm. 47/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per evitar l'assetjament sexual en el lloc de
treball. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 48/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a difusió de la informació sobre les ajudes i subvencions en
matèria de contractació, creació d'empreses o cooperatives. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 49/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència d'empreses gestionades per dones a trobades
comercials, fires, etcètera. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 50/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'autoocupació i iniciativa empresarial de les
dones. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 51/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a oferta de formació ocupacional per a les dones. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 52/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació equitativa de les dones en les accions
formatives promogudes a l'àmbit de la Comunitat Autònoma. (Mesa
de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 53/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a afavorir l'orientació, la formació i el
desenvolupament personal de les dones per a la recerca de feina.
(Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 54/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mecanismes per a difusió de la normativa legal i la
jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitas per a la dona.
(Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 55/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per fomentar la promoció de les dones a llocs de
major responsabilitat en els treballs que ocupen. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 56/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació esportiva de les nines i de les dones. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 57/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació a les activitats culturals i d'oci, especialment
en l'àmbit rural. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 58/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de les activitats artístiques, culturals i esportives
desenvolupades per dones a fi de promoure la seva participació en
aquestes àrees. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 59/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del moviment associatiu de les dones. (Mesa de 19
de gener del 1999).

 RGE núm. 60/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a associacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats. (Mesa de 19 de gener del 1999).
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 RGE núm. 61/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'intercanvi entre les associacions que
desenvolupen programes d'igualtat d'oportunitats. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 62/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes de cooperació amb altres regions d'Europa i
institucions en el marc de la igualtat d'oportunitats. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 63/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de l'Acció 6 del II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 64/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compromís davant les causes de la desigualtat que
substitueixen al món. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 65/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures per a la prevenció, assistència i denúncia de la
violència exercida contra les dones en tots els àmbits. (Mesa de 19
de gener del 1999).

 RGE núm. 66/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació i formació de professionals en matèria
d'igualtat d'oportunitats i aplicació de la legislació vigent. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 67/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoure el llenguatge no sexista. (Mesa de 19 de gener
del 1999).

 RGE núm. 68/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a gestió del Parc Natural de l'Albufera d'es Grau. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 69/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a carnets joves expedits en 1998. (Mesa de 19 de gener del
1999).

 RGE núm. 70/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coordinació dels punts d'atenció a l'immigrant
internacional. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 71/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a comitès especialitzats al si de la Comissió Balear de Medi
Ambient. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 72/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment del Reial Decret 1494/1995, de 8 de
setembre, sobre contaminació atmosfèrica per ozó. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 73/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat, campanyes publicitàries i estudis de
Gestió Sanitària de Mallorca durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener
del 1999).

 RGE núm. 74/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis del Centre Balears Europa
durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 75/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de Ficobalsa durant l'any
1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 76/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Instutit Balear de
Turisme (Ibatur) durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 77/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Imedoc durant l'any
1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 78/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de Presidència del Govern
durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 79/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria de
Presidència durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 80/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria de
Turisme durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 81/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de Serveis Ferroviaris de
Mallorca durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 82/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Institut Balear de
l'Habitatge (Ibavi) durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 83/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Institut Balear de la
Naturalesa durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).
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 RGE núm. 84/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Institut Balear de
l'Aigua durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 85/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria de
Sanitat i Consum durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del
1999).

 RGE núm. 86/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Institut Balear de
l'Administració Pública durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del
1999).

 RGE núm. 87/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Institut Balear
d'Estadística durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 88/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria de
Treball durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 89/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de l'Institut Balear de
Sanejament durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 90/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1998. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 91/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria durant l'any 1998. (Mesa de 19
de gener del 1999).

 RGE núm. 92/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses en publicitat i estudis de la Conselleria de la
Funció Pública durant l'any 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 93/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a conveni amb el Col•legi de Missers per a la creació d'un
seminari específic de capacitació lingüística en llengua catalana
pels alumnes de l'escola de pràctica jurídica (Mesa de 19 de gener
del 1999).

 RGE núm. 94/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a edició i distribució de textos legals, diccionaris jurídics
i altres durant 1998. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 95/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació sobre els drets lingüístics en els edificis de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears. (Mesa de 19 de gener
del 1999).

 RGE núm. 96/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis subscrits amb el Consell General del Poder
Judicial i el Ministeri de Justícia durant l'anyn 1998 per promoure
accions de normalització lingüística a l'àmbit de l'Administració de
Justícia. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 97/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia
a les Illes Balears per a la normalització lingüística a l'àmbit de la
Justícia. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 98/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a iniciatives del Govern en relació a la normalització
lingüística de l'Administració de Justícia a les Illes Balears. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 99/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions de normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears durant 1998. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 100/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a acords amb els ajuntaments de les Illes Balears per la
implantació de la "finestreta única". (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 101/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accés a la informació sobre les actuacions del Govern de
les Illes Balears a través de l'Administració Local. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 102/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relació d'obres d'art i prioritats d'adquisició del Consell
Insular de Menorca. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 103/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adquisició d'obres artístiques durant l'any 1998. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 104/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a exposicions itinerants durant l'any 1998. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 105/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a domini propi i diferenciat per als serveis d'Internet a les
Illes Balears. (Mesa de 19 de gener del 1999).
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 RGE núm. 106/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a allotjament protegit a Ciutadella. (Mesa de 19 de gener
del 1999).

 RGE núm. 107/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a auditoria sobre els costs de ls reformes per l'aplicació de
la LOGSE a les Illes Balears. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 108/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudi sobre la demanda social en relació a l'oferta
educativa de la Universitat de les Illes Balears. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 143/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de l'1% de la contractació pública al foment i protecció
del patrimoni cultural. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 144/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Ecotur. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 145/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
donades pel Govern a l'Ajuntament d'Inca per a la promoció
esportiva. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 146/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contingut i pressupost del programa teatral per al 1999. (Mesa de
19 de gener del 1999).

 RGE núm. 147/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions del Govern per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia
d'Eivissa. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 148/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions del Govern per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia
de Menorca. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 149/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions del Govern per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia
de Mallorca. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 150/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
terrenys per a la creació i/o ampliació d'àrees recreatives o compra
de patrimoni natural. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 151/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions als parcs naturals de les Illes al 1998. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 152/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del centre comercial de Mercadal. (Mesa de 19 de
gener del 1999).

 RGE núm. 153/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació del casc antic de Ciutadella. (Mesa de 19 de gener del
1999).

 RGE núm. 154/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
concertades per l'IBAS amb places en residències geriàtriques. (Mesa
de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 155/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a via
paral•lela al camí Vell de Ciutadella. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 156/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
per a la correcció del revolt de Son Olivaret al terme municipal de
Ciutadella. (Mesa de 19 de gener del 1999).

 RGE núm. 166/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a hospital d'Higüey. (Mesa de 19 de gener del 1999).

Palma, a 19 de gener del 1999.
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.

L'Acció 12 del II Pla d'igualtat d'oportunitats preveu la
informació sobre els drets laborals de les dones i garantir-ne el seu
compliment.

Davant això formulam les preguntes següents:

1.- Quins instruments s'han desplegat per assegurar que la
informació sobre els seus drets laborals arribi a totes les dones?

2.- Quin paper s'ha atorgat als ajuntaments, oficines
d'informació sociolaboral, sindicats, organitzacions empresarials,
etcètera, en l'emissió d'aquesta informació?

3.- Quines mesures ha adoptat al llarg del 1998 el Govern
per a garantir el compliment dels drets laborals de les dones?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear ha
estat responsable de promoure aquestes mesures?

5.- Quins recursos pressupostaris s'han disposat per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici de 1998?, especificant-
ne partida pressupostària i quantia.

Palma, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

L'Acció 13 del II Pla d'igualtat d'oportunitats preveu
aprofundir en el coneixement de la situació sociolaboral de les
dones.

Davant això formulam les preguntes següents:

1.- Quins instruments s'han desplegat durant l'any 1998
per aprofundir en el coneixement de la situació sociolaboral de les
dones?

2.- Com s'ha tractat la diferent situació segons àmbit
laboral?

3.- Quin paper s'ha atorgat als ajuntaments, oficines
d'informació sociolaboral, sindicats, organitzacions empresarials,
etcètera, en la realització d'aquesta acció?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear
ha estat responsable de realitzar els estudis necessaris per a obtenir
aquest major coneixement?

5.- Quins recursos pressupostaris s'han disposat per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici de 1998?,
especificant-ne partida pressupostària i quantia.

Palma, a 5 de gener del 1999.
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.

L'Acció 14 del II Pla d'igualtat d'oportunitats determina
una decisió categòrica: assegurar l'aplicació efectiva del principi
de no discriminació en les ofertes de treball i en la publicitat
d'aquestes, i vetlar perquè els procediments de selecció i de
contractació no contenguin elements discriminatoris, garantint així
el principi d'igualtat d'oportunitats.

És per això que formulam les preguntes següents:

1.- Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant
l'any 1998 tal de donar compliment a aquests objectius?

2.- De quina manera s'ha vetllat pre evitar la
discriminació en els procediments de selecció i de contractació de
persones per a un lloc de treball?

3.- Quins recursos humans i materials s'han habilitat pel
Govern per assegurar la realització d'aquestes accions i que el seu
abast sigui general a totes les illes i situacions?

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear ha
estat responsable de dirigir iniciatives encaminades a assegurar
l'aplicació efectiva del principi de no discriminació per raó de sexe
en el procediment d'accés al treball i en el desenvolupament del
propi treball?

5.- Quina quantitat ha dedicat el Govern balear part al
finançament d'aquestes accions a càrrec del pressupost de 1998?,
especificant-ne partida o partides pressupostàries.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
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.

L'Acció 15 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu campanyes de prevenció, informació i sensibilització
sobre l'assetjament sexual en el lloc de treball.

Davant aquesta previsió formulam les qüestions següents:

1.- Quines campanyes i accions concretes s'han
desenvolupat al llarg de l'any 1998 per tal de prevenir, informar i
sensibilitzar la societat sobre l'assetjament sexual en el lloc de
treball?

2.- Quines mesures s'han pres per assegurar l'abast
interinsular i ampli d'aquestes activitats?

3.- Quina conselleria o conselleries, departament o
departaments del Govern balear han estat responsables de la
realització d'aquestes campanyes?

4.- Quina quantitat s'ha destinat a aquestes accions a
càrrec dels pressuposts per 1998?, especificant-ne partida o partides
corresponents.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

L'Acció 17 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la difusió de "la informació que hi hagi sobre les
ajudes i les subvencions en matèria de contractació, creació
d'empreses o cooperatives, tant a nivell autonòmic com nacional i
comunitari".

És per això que formulam les preguntes següents:
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1.- Quines ajudes o subvencions per la contractació,
creació d'empreses o cooperatives, tant de procedència
autonòmica, com de l'Estat espanyol, com de la Unió Europea
estan avui en vigència?

2.- Quins instruments s'han creat o s'han fet servir durant
1998 per a fer que aquesta informació arribi a la totalitat dels
agents interessats o actuants en la matèria?

3.- Quina conselleria o conselleries, i els departaments
corresponents, han estat responsables de la transmissió d'aquesta
informació?

5.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat en el
pressupost de la CAIB per 1998, per al compliment d'aquests
objectius?, especificant-ne partida o partides corresponents.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Acció 19 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu facilitar la presència d'empreses gestionades per
dones a trobades comercials, fires, etcètera

1.- Quines mesures específiques ha adoptat el Govern
balear durant l'any 1998 per assegurar la presència d'empreses
gestionades per dones a trobades comercials, fires, etcètera?

2.- En el cas que aquestes fires i trobades comercials se
celebrassin a Mallorca, quines mesures ha pres el Govern per
assegurar la presència d'empreses gestionades per dones a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera?

3.- En el cas que aquestes fires i trobades s'hagin
celebrat fora de les Illes Balears, ja a Espanya o altres països,
quines mesures ha pres el Govern per facilitar la participació de
les empreses balears gestionades per dones?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat titulars de
la realització d'aquesta acció? Quins recursos humans i materials
s'han posat en funcionament pre a l'obtenció dels resultats
esperats?

5.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat, en els
pressuposts generals de la CAIB  de 1998, per a donar compliment
a aquestes mesures?, especificant-ne partida o partides.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Acció 18 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu el foment de l'autoocupació i l'estimulació de la
iniciativa i la capacitat empresarial de les dones, especialment a les
zones rurals.

1.- Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant
l'any 1998 per fomentar l'autoocupació de les dones?, especificant
l'abastament d'aquestes mesures.

2.- Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant
l'any 1998 per fomentar la iniciativa i la capacitat empresarial de les
dones?, especificant l'abast territorial d'aquestes mesures.

3.- Quina conselleria o conselleries han estat responsables
de l'adopció, manteniment i avaluació d'aquestes possibles mesures?

4.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat, en els
pressuposts generals per 1998, per a l'adopció de mesures tendents
a l'autoocupació i la iniciativa empresarial de ls dones?,
especificant-ne partida o partides corresponents.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina ha estat l'oferta de formació ocupacional
específica per a les dones que el Govern balear ha realitzat durant
el 1998 mitjançant el Fons Social Europeu?

2.- Quines mesures s'han adoptat perquè aquesta oferta
abasti la totalitat del territori de les Illes Balears?

3.- Quins mecanismes s'han fet servir, durant 1998, per
assegurar que l'oferta de formació ocupacional sigui establerta
després d'escoltar els interlocutors socials de les dones?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat responsables
de posar en marxa l'oferta de formació ocupacional per a les dones
durant l'any 1998?

5.- Quina assignació pressupostària específica s'ha destinat
en els pressuposts generals de la CAIB per 1998 per a la realització
d'una oferta de formació ocupacional per a les dones durant l'any
1998?, especificant-ne partida o partides.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Acció 22 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu garantir i fomentar que "en les accions formatives de
totes les matèries, promogudes a l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, s'animi a la participació equitativa
a fi d'evitar la segregació laboral.

1.- Quines mesures ha pres el Govern per assegurar el
compliment dels propòsits referits anteriorment en tota l'oferta
formativa pròpia?

2.- Quines mesures ha pres el Govern balear per
assegurar la participació equitativa de les dones en totes les
accions formatives de la CAIB, realitzades per iniciativa d'altres
institucions o entitats?

3.- Quins recursos humans i materials ha implantat el
Govern balear per tal d'assegurar el compliment dels objectius
expressats en l'Acció 22 del Pla?

4.- Quina conselleria del Govern serà la responsable
d'assegurar el compliment d'aquesta acció?

5.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat en els
pressuposts generals de la CAIB per 1998, per poder adoptar les
mesures necessàries per fer possible els objectius expressats?,
especificant-ne partida o partides.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Acció 23 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu afavorir "l'orientació, la formació i el
desenvolupament personal per a la recerca de feina".

1.- Quines mesures ha pres el Govern balear duran 1998
per afavorir l'orientació, la formació i el desenvolupament
personal de les dones per a la recerca de feina?

2.- Quines mesures ha pres el Govern per assegurar que
aquesta acció tengui un àmbit interinsular, i arribi a la generalitat
de les dones interessades?

3.- Quins recursos humans i materials pensa el Govern
balear que són necessaris per aconseguir l'èxit d'aquesta acció?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat
responsables de desenvolupar mesures d'orientació, formació i
desenvolupament personal de les dones per a la recerca de feina?

5.- Quina és la partida o partides destinades, amb
l'assignació concreta, en els pressuposts generals de la CAIB per
1998, per tal de desenvolupar correctament aquestes mesures?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'Acció 4 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones estableix l'objectiu de difondre la normativa legal i la
jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitats.

1.- Quins instruments s'han fet servir perquè aquesta
documentació i informació arribin a la totalitat de les dones i de les
persones interessades al conjunt de les Illes Balears?

2.- Quin paper s'ha atorgat als ajuntaments, els sindicats,
les organitzacions empresarials, les organitzacions representatives
de les dones, i altres, en la difusió d'aquesta informació?

3.- Quina conselleria del Govern balear ha estat
responsable de l'execució d'aquesta acció? Quins recursos humans
ha destinat en 1998 per a la seva realització?

4.- Quin pressupost s'ha dedicat durant per a la realització
d'aquesta acció? especificant-ne partida i quantia corresponent al
pressupost de 1998.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Acció 24 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu el fomenta de la promoció de les dones a llocs de
major responsabilitat en els treballs que desenvolupen.

1.- Quines mesures en aquest sentit ha pres el Govern
balear en els darrers deu anys per tal d'afavorir la promoció de la
dona a llocs de major responsabilitat en els treballs que ocupen dins
la pròpia administració autonòmica?

2.- Quines mesures ha pres el Govern balear per fomentar
la promoció de la dona a llocs de treball de major responsabilitat en
els treballs que desenvolupen: a) en a pròpia administració
autonòmica, b) en l'administració municipal, c) en les empreses i
ens dependents de l'administració autonòmica i local, d) en
l'empresa privada?
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3.- Quins recursos humans i materials ha creat o dedicat
el Govern balear per assegurar el compliment d'aquesta Acció 242
del II Pla?

4.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de desenvolupar, finançar i avaluar els resultats de
les mesures preses per a realitzar l'Acció 24?

5.- Quina és la partida o partides, amb l'assignació
concreta, en els pressuposts generals de la CAIB per 1998, que
s'han destinat per tal de desenvolupar els programes i accions
necessàries per fomentar la promoció de la dona a llocs de treball
de major responsabilitat en els treballs que desenvolupen?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'Acció 49 del projecte de II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala que
"instar les entitats esportives perquè promoguin ofertes que
estimulin la participació esportives de les nines i les dones".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern la concessió de subvencions
a entitats i federacions esportives a la promoció de l'esport femení
o de la participació de les dones en la pràctica esportiva?

3.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat durant
1998 al compliment d'aquests objectius?, indicant-ne partida o
partides.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'Acció 50 del projecte de II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"promoure i facilitar la participació i assistència de les dones a les
activitats culturals i d'oci, especialment les dones rurals.

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern durant 1998
per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern la concessió de subvencions a
entitats culturals i recreatives per assegurar la promoció d'aquestes
activitats a l'àmbit rural i la facilitació de l'accés a les dones?

3.- Quina assignació pressupostària s'ha destinat durant
1998 a finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides.

4.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'Acció 51 del Projecte de  II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"potenciar les activitats artístiques, culturals i esportives
desenvolupades per dones a fi de  promoure la seva participació en
aquestes àrees".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern balear la concessió de
subvencions a entitats culturals i recreatives, i a persones
individuals, per assegurar la promoció de la dona en aquestes
activitats?

3.- Quins instruments ha utilitzat el Govern per a donar a
conèixer a les persones interessades la possibilitat d'accedir a
aquestes ajudes?

4.- Quins recursos econòmics, corresponents al pressupost
de 1998, ha destinat el Govern per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides afectades.

5.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Atès que l'Acció 52 del Projecte de  II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"fomentar el moviment associatiu de les dones com a vehicle de
participació, de desenvolupament i d'informació en tots els àmbits
de la societat".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Ha vinculat el Govern balear la concessió de
subvencions a entitats i organitzacions representatives de les
dones segons el treball que realitzen?

3.- Ha establert el Govern la categoria d'"entitat adherida
al II Pla d'igualtat d'oportunitats", que asseguri una major
presència d'aquestes en el desenvolupament del Pla?

4.- Quins instruments ha utilitzat el Govern per a donar
a conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquestes ajudes?

4.- Quina assignació econòmica s'ha destinat,
corresponent al pressupost per 1998, a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals està imputada.

5.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus
programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
presentat pel Govern, assenyala "donar suport a les associacions
i organitzacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit durant 1998?

2.- Ha vinculat el Govern balear la concessió de
subvencions a entitats i organitzacions representatives de les
dones segons el treball que realitzen? Quines altres formes de
suport pensa posar en pràctica el Govern?

3.- Quins instruments ha utilitzat el Govern per a donar
a conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquestes ajudes?

4.- Quins recursos econòmics, corresponents al
pressupost de 1998, ha destinat el Govern per a finançar aquesta
acció?, indicant-ne partida o partides a les quals s'ha afectat.

5.- Quina conselleria o conselleries han estat les
responsables de l'aplicació d'aquesta política en els seus
programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que una acció del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones assenyala "fomentar l'intercanvi, la comunicació i la
coordinació entre les associacions".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?

2.- Quins recursos, humans i materials, ha disposat el
Govern per al compliment d'aquesta acció?

3.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost de 1998, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals s'ha afectat.

4.- Quina conselleria o conselleries són les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que l'Acció 58 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones assenyala "desenvolupar programes de cooperació amb
altres regions d'Europa i institucions internacionals en matèria
d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern, al llarg de
1998, per assegurar el compliment d'aquest propòsit?

2.- Quins recursos humans i materials ha disposat el
Govern per al bon compliment d'aquesta acció?

3.- Quins programes, en aquest sentit, que puguin tenir
una projecció europea i internacional, ha realitzat el Govern en
1998?

4.- Quina assignació econòmica, corresponents al
pressupost per 1998, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals s'h afectat.

5.- Quina conselleria o conselleries són les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

El  II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones preveu
informar les dones sobre els seus drets perquè en puguin fer ús
"garantint la seva aplicació i denunciant, en el seus cas,
l'incompliment".

És per això que formulam les següents preguntes:

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern balear per
assegurar que la generalitat de les dones de les Illes Balears
tenguin coneixement dels seus drets i puguin denunciar, si és el
cas, els incompliments?

2.- Quina conselleria del Govern balear ha estat
responsable del desenvolupament d'aquesta acció?

3.- Quin paper han tengut els consells insulars,
ajuntaments i entitats socials i econòmiques en el
desenvolupament d'aquesta acció?

4.- Quina partida econòmica s'ha destinat per assegurar
la xarxa suficient per fer arribar a les dones la informació sobre els
seus drets i recollir les denúncies que, per incompliment, aquestes
puguin formular?, especificant-ne quantia i partida pressupostària
corresponent a l'exercici 1998.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el  II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones assenyala "assumir el compromís solidari de continuar
avançant perquè totes les dones del món adquireixin la dignitat a
la qual tenen dret com a persones".

1.- Quins instruments ha fet servir el Govern balear per
assegurar el compliment d'aquest compromís?

2.- Quina traducció ha tingut en la política del Govern
en 1998 l'assumpció d'un compromís solidari en el sentit de
continuar avançant en la lluita contra la desigualtat per raó de sexe
arreu del món?

3.- Quins programes que puguin tenir una projecció
internacional en aquest sentit ha realitzat el Govern en 1998?

4.- Quina assignació econòmica, corresponent al
pressupost per 1998, s'ha destinat per a finançar aquesta acció?,
indicant-ne partida o partides a les quals s'ha afectat

5.- Quina conselleria o conselleries són responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones preveu la
prevenció, informació, assistència i denúncia de la violència
exercida contra les dones en tots els àmbits.

És per això que formulam les següents preguntes:

1.- Quines mesures ha pres el Govern perquè qualsevol
dona, independentment del lloc de residència en la Comunitat, pugui
ser assistida en cas de violència de tot tipus de què hagi estat
víctima?

2.- Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears
durant 1998 per prevenir, informar, assistir i denunciar la violència
exercida contra les dones a tots els àmbits, assegurant la cobertura
total de les Illes Balears i l'exercici en tots els àmbits?

3.- Quins recursos humans i econòmics ha destinat durant
1998 el Govern balear per a la realització d'aquesta acció?
especificant-ne quantia concreta i partida pressupostària
corresponent.

4.- Quina conselleria o departament del Govern balear és
la responsable del compliment d'aquesta acció?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones preveu
l'organització de cursos, seminaris, fòrums de debat etcètera,
destinats a informar, formar i sensibilitzar diferents professionals en
matèria d'igualtat d'oportunitats, així com de preparar-los per a
millorar l'aplicació de la legislació vigent en la matèria.

És per això que formulam les següents preguntes:
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1.- Quins cursos, seminaris i fòrums de debat específics
s'han realitzat durant 1998?, especificant-ne contingut de
cadascun, data de realització i lloc de realització.

2.- A quins professionals en concret s'han dirigit
aquestes activitats?

3.- De quina manera s'ha assegurat l'abast pluriinsular
d'aquestes activitats?

4.- Quina conselleria o conselleries del Govern balear
són responsables de la realització d'aquestes activitats?

5.- Quina partida econòmica, corresponent a l'exercici
de 1998, s'ha destinat per a la realització d'aquests cursos,
seminaris, fòrums de debat, etcètera?, especificant-ne partida o
partides corresponents.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El II Pla d'igualtat d'oportunitats preveu la promoció de
la utilització d'un llenguatge no sexista en els textos legals.

Davant això formulam les següents preguntes:

1.- Com s'ha assegurat l'ús d'un llenguatge no sexista en
totes les comunicacions emeses per les diferents conselleries i
departaments del Govern balear? En cas afirmatiu, quines mesures
s'han posat en funcionament per a controlar el compliment
d'aquest propòsit en totes les comunicacions del Govern balear?

2.- Com s'ha assegurat l'ús d'un llenguatge no sexista en
totes les lleis, plans i altres documents que el Govern ha presentat
durant 1998 al Parlament?

3.- De quina manera s'ha promogut l'ús d'un llenguatge
no sexista en totes les comunicacions emeses pels consells insulars
i els ajuntaments i altres ens locals de les Illes Balears?

4.- Quina conselleria o conselleries del Govern balear
han estat i són responsables de promoure aquestes mesures i
controlar les comunicacions del Govern per evitar l'ús d'un
llenguatge sexista?

5.- Quins recursos econòmics, corresponents a l'exercici
de 1998, s'han disposat per al compliment d'aquests objectius?
especificant-ne partida pressupostària i quantia prevista.

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins recursos econòmics preveu destinar el Govern
balear a la gestió del Parc Natural de l'Albufera d'es Grau en 1999?,
indicant-ne distribució per capítols.

Sent l'Albufera d'es Grau la zona nuclear de la Reserva de
la Biosfera, quina importància tindrà aquest fet a l'hora d'establir els
recursos econòmics per a la necessària gestió del Parc Natural?

Quin personal, dependent de l'Ibanat i/o del Govern
balear, té el seu lloc de treball al Parc Natural de s'Albufera d'es
Grau a 1 de gener de 1999?

Alaior, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin nombre de joves han demanat i han rebut el "carnet
jove" en 1998, amb xifres desglossades per illes?

Quin nombre de joves disposen avui de carnet jove a
cadascuna de les Illes Balears?

Alaior, a 9 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El 7 de maig de 1996, el Ple del Parlament de les Illes
Balears va acordar instar el Govern de la Comunitat Autònoma a
elaborar, abans del 31 de desembre de 1996, un projecte de
coordinació de tots els punts d'atenció a l'immigrant internacional.

Quines actuacions s'han desenvolupat al llarg de 1997 i
1998 per donar compliment a aquest acord?

De quina manera s'han coordinat tots els punts d'atenció
a l'immigrant internacional a cadascuna de les illes?

Quin punt d'atenció a l'immigrant internacional existeix
obert a l'illa de Menorca?

Alaior, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.



BOPIB núm.194 - 22 de gener del 1999 5375

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins comitès especialitzats s'han creat en el si de la
Comissió Balear de Medi Ambient durant 1998?

Quins associacions de conservació de la naturalesa de
l'àmbit de les Illes Balears, declarades d'utilitat pública, formen
part d'aquests comitès especialitzats?

Quantes sessions ha celebrat cadascun d'aquests comitès
fins el primer d'octubre de 1998?

Alaior, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern de la Comunitat
Autònoma per donar compliment al Reial Decret 1494/1995, de
8 de setembre, sobre contaminació atmosfèrica per ozó?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina despesa en publicitat, campanyes publicitàries
i estudis va realitzar Gestió Sanitària de Mallorca durant l'any
1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat i promoció ha realitzat el
Centre Balears Europa durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat i promoció ha realitzat
Ficobalsa durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.
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5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina despesa en publicitat, i promoció ha realitzat
l'Institut Balear de Turisme durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina despesa en publicitat, i promoció ha realitzat
l'Imedoc durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina despesa en publicitat, i estudis ha realitzat la
Presidència del Govern, secció 11, durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina despesa en publicitat i estudis ha realitzat la
Conselleria de Presidència durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

1.- Quina despesa en publicitat ha realitzat la Conselleria
de Turisme durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat varen realitzar els
Serveis Ferroviaris de Mallorca durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut Balear
de l'Habitatge durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut Balear
de la Naturalesa durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 5 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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1.- Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut
Balear de l'Aigua durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat durant 1998 algun espai informatiu o
de divulgació en algun o alguns mitjans de comunicació?, indicant
quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat ha realitzat la Conselleria
de Sanitat i Consum durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant
1998 algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns
mitjans de comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina despesa en publicitat ha realitzat l'Institut Balear
de l'Administracó Pública durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant 1998
algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns mitjans de
comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat ha realitzat l'Institut Balear
d'Estadística durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant 1998
algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns mitjans de
comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

1.- Quina despesa en publicitat i promoció ha realitzat la
Conselleria de Treball durant l'any 1998?
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2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant
1998 algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns
mitjans de comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut
Balear de Sanejament durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant
1998 algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns
mitjans de comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quina despesa en publicitat i promoció ha realitzat
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant 1998
algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns mitjans de
comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quina despesa en publicitat i promoció ha realitzat la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria durant l'any 1998?

2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?, indicant
relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant 1998
algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns mitjans de
comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

1.- Quina despesa en publicitat i promoció ha realitzat la
Conselleria de la Funció Pública durant l'any 1998?
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2.- Quina va ser la distribució d'aquesta despesa entre els
diferents mitjans de comunicació de cadascuna de les illes?,
indicant relació de mitjans i quantitat respectiva.

3.- S'ha realitzat cap campanya publicitària específica
durant l'any 1998? Quin ha estat el seu objectiu i el seu cost?

4.- S'ha patrocinat, subvencionat o contractat durant
1998 algun espai informatiu o de divulgació en algun o alguns
mitjans de comunicació?, indicant quins mitjans i amb quin cost.

5.- S'ha contractat cap estudi o assistència tècnica durant
l'any 1998?, indicant objecte i cost de cadascuna d'aquestes.

Palma, a 4 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quin ha estat el resultat del conveni subscrit amb el
Col•legi de Missers garantir que els alumnes de l'escola de
pràctica jurídica i els missers en exercici disposin d'un seminari
específic de capacitació lingüística en llengua catalana a partir de
1997?

Quin ha estat el programa d'aquest seminari en 1998?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quins textos legals, diccionaris jurídics, obres
divulgatives sobre el dret i la justícia, llibres de text, etcètera, en
català, ha editat o distribuït el Govern balear entre els
professionals del dret, el personal docent de ciències jurídiques i
els estudiants d'aquestes matèries, durant 1998?

Quin ha estat el cost d'aquesta acció durant 1998?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

En quins edificis: tribunals, jutjats, oficines, etcètera, de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears hi ha col•locats en
llocs suficientment visibles cartells que, de forma clara i concisa,
informin dels drets lingüístics que se'n deriven de l'actual marc legal
del català com a llengua pròpia i oficial de les Illes Balears?,
indicant direcció de les instal•lacions.

Quants d'aquests cartells informatius s'han col•locat durant
l'any 1998?

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant 1998
perquè aquests cartells, en les condicions anteriorment esmentades,
estiguin col•locats a tots els edificis de l'Administració de Justícia
de les Illes Balears?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis s'han subscrit al llarg de 1998, entre el
Govern balear i el Consell General del Poder Judicial i el Ministeri
de Justícia per la programació de cursos de català destinats a jutges,
secretaris, fiscals i personal administratiu de l'Administració de
Justícia?

Quins cursos s'han realitzat durant 1998 i quina ha estat la
participació en cadascun d'ells?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data i de quina manera el Govern balear va instar
la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a les Balears a
aplicar mesures adients per a la informatització de les oficines
judicials, amb l'objectiu d'aconseguir que els jutjats i els tribunals
de les Illes Balears disposin de programes informàtics i
processadors de textos en català?
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Quants jutjats, tribunals i altres dependències de
l'administració de justícia a les Illes Balears tenen, a u de gener de
1999, programes informàtics i processadors de textos en català?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la resposta del Govern central,
corresponsable en la política de normalització lingüística,  a la
reclamació del Govern balear d'iniciatives, mesures tècniques,
recursos específics i dotacions pressupostàries adequades per tal
d'aconseguir que el català sigui la llengua pròpia de la Justícia a
les Illes Balears?

En quina data i de quina manera es va realitzar aquesta
reclamació davant el Govern central?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les accions promogudes pel Govern
balear durant l'any 1998 a fi de garantir l'efectiva normalització
lingüística en l'àmbit de l'Administració de Justícia a les nostres
illes?

Quin cost ha suposat la realització d'aquestes accions?

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Parlament balear aprovà, en sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de 31 d'octubre de
1996, instar el Govern de la Comunitat Autònoma a "prendre les
mesures pertinents per facilitar la consecució dels acords
necessaris amb les entitats que integren l'Administració local, per
tal que els ciutadans i ciutadanes puguin presentar les sol•licituds,
els escrits i comunicacions que trameten a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els registres de les
entitats esmentades".

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant 1997
i 1998 per donar compliment a aquest acord del Parlament balear?

Amb quines corporacions locals s'han subscrit convenis
durant l'any 1997 i 1998 per tal que els ciutadans i ciutadanes
puguin presentar les sol•licituds, els escrits i comunicacions que
trameten a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en els registres de les corporacions locals?

Alaior, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Parlament balear aprovà, en sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de 31 d'octubre de
1996, instar el Govern de la Comunitat Autònoma a "adoptar les
mesures pertinents per facilitar l'accés dels ciutadans i ciutadanes a
les informacions sobre les actuacions del Govern, emprant els
mitjans necessari i especialment a través de l'Administració Local".

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant 1997
i 1998 per donar compliment a aquest acord del Parlament balear?

Alaior, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació d'obra d'art prioritària per a la seva
adquisició que ha facilitat el Consell Insular de Menorca al Govern
balear?

En quina data el Govern balear sol•licita al Consell Insular
de Menorca aquesta relació de prioritats?

Palma, 2 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quines obres artístiques ha adquirit i pensa adquirir el
Govern balear amb càrrec als pressuposts de 1998 o a l'aplicació
de "l'1% cultural" durant aquest període?, indicar obra, autor, cost
de l'adquisició, persona o entitat a què ha estat adquirida i lloc
actual de dipòsit.

Palma, 2 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en sessió de 20 de novembre de 1996, la
Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament balear
acordà instar el Govern balear perquè "promogui la realització
d'exposiciós itinerants que tenguin per origen les illes de Menorca,
Mallorca i Eivissa i Formentera que serveixin per fomentar la
creativitat i atracar la producció artística insular al conjunt de les
Illes Balears" i que per a realitzar aquesta iniciativa s'haurà de
"comptar amb la participació dels consells insulars, per la qual
cosa el Govern s'hi dirigirà per recaptar la seva col•laboració".

Quines exposicions originades a Mallorca han estat, per
iniciativa del Govern balear, portades a Menorca, Eivissa i
Formentera?

Quines exposicions originades a Menorca han estat, per
iniciativa del Govern balear, portades a Mallorca, Eivissa i
Formentera?

Quines exposicions originades a Eivissa i/o Formentera
han estat, per iniciativa del Govern balear, portades a Menorca i
a Mallorca?

Quin cost ha representat, durant el 1998, aquesta política
d'exposicions itinerants?

De quina manera s'ha recaptat la participació dels
consells insulars en la realització del programa d'exposicions
itinerants?

Palma, 2 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els resultats dels estudis del Govern
balear per aconseguir un domini propi i diferenciat per als
servidors d'Internet a les Illes Balears, segons acord del Parlament
de les Illes Balears?

Quines  propostes ha formulat el Govern balear per a la
creació d'aquest domini propi i diferenciat?

Palma, 2 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de 2 d'octubre de 1996, aprovà instar
el Govern balear "a la creació d'un allotjament protegit (pis tutelat)
a Ciutadella, en compliment de l'execució dels pressuposts generals
de la CAIB per a l'any 1996",

Quines mesures ha adoptat el Govern balear durant l'any
1998 per donar compliment a l'acord del Parlament balear?

Quina és la localització del "pis tutelat" a Ciutadella?

Alaior, 2 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa més de dos anys, el novembre de 1996, el llavors
director general d'Educació, Sr. Josep Aloy, manifestà als mitjans
de comunicació que el Govern estava realitzant una auditoria per
conèixer els costs de les reformes en els edificis i instal•lacions
educatives de les Illes Balears per tal de donar compliment al que
preveu la Logse.

En quina situació es troba la realització de la referida
auditoria?

Quins són els costs de les reformes en els edificis i
instal•lacions educatives de les Illes Balears per tal de donar
compliment al que preveu la Logse?

Palma, 5 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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El mes de febrer de 1997, amb motiu d'una entrevista
entre el Govern de les Illes Balears amb la direcció de la UIB, el
president Jaume Matas manifestà que el Govern estava elaborant
un informe sobre les necessitats i demandes socials pel que fa a les
diferents especialitzacions professionals. Manifestava igualment
que els resultats d'aquest estudi marcarien les noves carreres que
la Universitat inclouria en els seus plans d'estudis.

En 1998, en resposta a una pregunta d'aquest diputat, es
comunicà que l'estudi s'estava realitzant.

En quina situació es troba l'elaboració del referit estudi
sobre la demanda social d'oferta educativa superior?

En quina data es preveu que es pugui disposar dels
resultats del referit estudi?

Palma, 5 de gener de 1999
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions al 1998 a cadascuna de
les Illes realitzades pel Govern de les Illes Balears en l'aplicació
a la destinació de l'1% de la contractació pública al foment i
protecció del patrimoni cultural?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BQ) 
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 el cost econòmic de
cadascuna, realitzades pel Govern de les Illes Balears al 1998 dins
el programa Ecotur?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BR) 
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 donades pel Govern de les
Illes Balears a l'Ajuntament d'Inca per a la promoció esportiva?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BS) 
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 contingut i pressupost del programa teatral per
al 1999 del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BT) 
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 al 1998 les aportacions del Govern de les
Illes Balears per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia d'Eivissa?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BU) 
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 al 1998 les aportacions del Govern de les
Illes Balears per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia de
Menorca?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BV) 
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 al 1998 les aportacions del Govern de les
Illes Balears per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia de
Mallorca?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BX) 
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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Quines han estat les inversions del Govern de les Illes
Balears a cadascuna de les illes, al 1998 en concepte de compra de
terrenys per a la creació i/o ampliació d'àrees recreatives o compra
de patrimoni natural?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BY) 
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 inversions fetes al 1998 món
cadascun dels parcs naturals de les Illes Balears? Especificant-ne
quantia i conceptes.

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

BZ) 
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, recursos i certificacions pagades
al 1998 per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria en la
rehabilitació del centre comercial de Mercadal?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

CA) 
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, recursos i certificacions pagades
al 1998 per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria en la
rehabilitació del casc antic de Ciutadella, d'acord amb conveni
signat?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

CB) 
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.

Quantes i quines places té concertades l'IBAS amb
places en residències geriàtriques?

Quines han estat les concertacions realitzades al 1998? En
quines poblacions i quantes places en cada població?

Quines són les previsions per al 1999?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

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

Quin és el compromís i la participació del Govern de les
Illes Balears en l'obertura d'una via paral•lela al camí vell de
Ciutadella per a superar els problemes de congestió de trànsit a
l'entrada i sortida d'aquesta població?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

CD) 
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.

En quina data pensa el Govern de les Illes Balears iniciar
les obres per a la correcció del revolt de Son Olivaret al terme
municipal de Ciutadella?

Palma, a 13 de gener del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

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

Quin cost tendrà la retransmissió en directe de la
inauguració de l'hospital d'Higüey a la República Dominicana?,
desglossat per:

personal tècnic
connexió via satèl•lit

Quines han estat les despeses per transport i allotjament
de les persones que han participat en l'esmentat viatge?

Quina és la relació de persones que han participat en el
viatge? Indicant el seu càrrec i, en el cas de periodistes, el mitjà de
comunicació que representen.

Palma, a 18 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 42/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (mesures o iniciatives del
Govern balear). (Mesa de 19 de gener del 1999).

RGE núm. 43/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (situació del procés de
constitució). (Mesa de 19 de gener del 1999).

RGE núm. 164/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
inclusió de paraules en el diccionari per part del president del
Govern. (Mesa de 19 de gener del 1999).

Palma, a 19 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 2 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 2 de gener del 1999.
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 oral davant Ple.

Creu el president del Govern que és funció dels governs
incloure determinades paraules en els diccionaris, tal com va
sol•licitar al president de la Generalitat?

Palma, a 18 de gener del 1999.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 165/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Pla general d'ordenació urbana de Ciutadella, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 19 de gener del
1999).

Palma, a 19 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix l'informe desfavorable del
Ministeri de Medi Ambient a la modificació del Pla general
d'ordenació urbana de Ciutadella en la Dàrsena esportiva de Cala
Galdana?

Com expliquen la contradicció amb l'informe favorable
emès per la Comissió Balear de Medi Ambient  i l'informe
desfavorable emès per la Direcció General de Costes del Ministeri
de Medi Ambient?

Per quin motiu la Direcció General de Règim Hidràulic de
la Conselleria de Medi Ambient no ha remès el pertinent informe a
l'esmentada modificació?

Palma, a 15 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 163/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a desistiment de la creació de la posada en
marxa i gestió d'una oficina d'informació educativa (Mesa de 19 de
gener del 1999).

Palma, a 19 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 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 Ple.

El Butlletí Oficial de les Illes Balears del passat 24 de
desembre publica l'"Anunci per a la licitació del contracte per dur
a terme la creació, posada en marxa i gestió d'una oficina
d'informació educativa". En aquest s'estableix una durada del
contracte de quatre anys, per un import total de 360 milions de
pessetes.

Atès que aquestes funcions informatives poden ser
assumides perfectament pels funcionaris de la Conselleria
d'Educació o pels propis sindicats ensenyants, tal com s'havia fet
fins al moment de les transferències.

Atès que aquest contracte s'adjudicarà quan la legislatura
estarà pràcticament finalitzada i que aquest contracte significa
hipotecar en part la política educativa del futur Govern.

Atès que 90 milions anuals per a una oficina informativa
són una vertadera tudada de doblers públics.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta
la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desistir la licitació del contracte per dur a terme la creació, posada
en marxa i gestió d'una oficina d'informació educativa.

Palma, a 15 de gener del 1999.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 19/99, presentat per una cinquena part dels
diputats membres de la Comissió d'Asumptes Institucionals i
Generals, relatiu a sol•licitud de compareixença urgent del Molt
Hble. Sr. President del Govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de gener del 1999, admeté a tràmit amb la qualificació
assenyalada l'escrit de referència, que sol•licita la compareixença
urgent del Molt Hble. Sr. President del Govern, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre les
conseqüències que es puguin derivar de la sentència del Tribunal
Suprem relativa al cas de l'adjudicació de les obres per a la
construcció del túnel de Sóller; i, atesa la petició formulada, acordà
tramitar la compareixença de referència pel procediment
d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al Projecte de llei general turística de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, RGE núm. 6120/98 (Escrit RGE 212/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de gener del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 121/99,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
sol•licita l'ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei general turística de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
RGE núm. 6120/98, publicat al BOPIB núm. 193, de 15 de gener del
1999, i acordà d'ampliar el termini esmentat fins al proper dia 4 de
febrer del 1999 a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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