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II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
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del subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. RGE núm. 2626/92.
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Q) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 611100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda. RGE núm. 2629/92.
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R) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda. RGE núm. 2630/92.
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S) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612200 de la Conselleria d'Economia i Hisenda. RGE núm. 2631/92.
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T) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612300 de la Conselleria d'Economia i Hisenda. RGE núm. 2632/92.
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U) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda (22606 reunions i conferències; 22706 estudis i treballs tècnics). RGE
núm. 2633/92.
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V) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda (24000 dotació per serveis nous) RGE núm. 2634/92.
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X) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 711100 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. RGE núm. 2635192.
1588
Y) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 431200 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. RGE núm. 2636/92.
1588
Z) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 432100 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. RGE núm. 2637/92.
1588
AA) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 433100 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. RGE núm. 2638/92.
1588
AB) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 511100 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. RGE núm. 2639/92.
1589
AC) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 513200 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. RGE núm. 2640/92.
1589
AD) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 411100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 2641/92.
1589
AE) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 412100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 2642/92.
1589
AF) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 413100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 2643/92.
1589
AG) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 443200 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. RGE núm. 2644/92.
1590
AH) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 511200 de la Conselleria de Treball i Transports. RGE núm. 2645/92.
1590
AI) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 443400 de la Conselleria de Comerç i Indústria. RGE núm. 2646/92.
1590
AJ) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 621000 de la Conselleria de Comerç i Indústria. RGE núm. 2647/92.
1590
AK) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 621100 de la Conselleria de Comerç i Indústria. RGE núm. 2648/92.
1591
AL) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 721100 de la Conselleria de Comerç i Indústria. RGE núm. 2649/92.
1591
AM) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 724100 de la Conselleria de Comerç i Indústria. RGE núm. 2650/92.
1591
AN) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 121301 de la Conselleria Adjunta a la Presidència. RGE núm. 2651/92.
1591
AO) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 124200 de la Conselleria Adjunta a la Presidència. RGE núm. 2652/92.
1591
AP) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 455101 de la Conselleria Adjunta a la Presidència. RGE núm. 2653/92.
1592
AQ) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 463100 de la Conselleria Adjunta a la Presidència. RGE núm. 2654/92.
1592
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AR) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 12.1000 de la Secció 31 Serveis Comuns. RGE núm. 2655/92.
1592
AS) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 612.500 de la Secció 31 Serveis Comuns. RGE núm. 2656/92.
1592
AT) Del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
despeses del subprograma 411100 de la Secció 74 Servei Balear de Salut. RGE núm. 2657/92.
1592
AU) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a ajudes
al sector de les teuleres. RGE núm. 2659/92.
1593
AV) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a aplicació
de la LOGSE al Conservatori de Música. RGE. núm. 2665/92.
1593
AX) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a relació de bens a adquirir a través de la transferència 202/92. RGE. núm. 2678/92.
1596
AY) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a relació dels treballs realitzats en càrrec de la generació de crèdit 190/92. RGE. núm. 2679/92.
1596
AZ) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a canvi de destí d'ajudes a empreses per subvencions de Presidència a la modificació de crèdit 183/92. RGE. núm. 2680/92. 1596
BA) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a relació de treballs a càrrec de la modificació de crèdit 123/92. RGE. núm. 2681/92.
1597
BB) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a desviació de fons del Pla d'Embelliment de zones turístiques per inversions immaterials a Cultura. RGE. núm. 2682/92.
1597
BC) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a desviació de fons en detriment d'un nou servei per inversions immaterials a la transferència 87/92. RGE. núm. 2683/92.
1597
BD) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a beneficiaris de la subvenció a càrrec de la transferència 76/92. RGE. núm. 2684/92.
1597
BE) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a retribucions personal eventual de la transferència 70/92. RGE. núm. 2685/92.
1597
BF) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a reunions i conferències de la modificació de crèdit 58/91. RGE. núm. 2686/92.
1597
BG) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a desviació de fons a inversions industrials de modificació de crèdit 187/92. RGE. núm. 2687/92.
1598
BH) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a iniciatives foment de treball 1991. RGE. núm. 2688/92.
1598
BI) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
manca de recaptació d'ingressos de la Direcció General de Transports durant el 1991. RGE. núm. 2691/92.
1598
BJ) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
manca de recaptació d'ingressos de la Direcció General d'Indústria durant el 1991. RGE. núm. 2692/92.
1598
BK) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a manca de recaptació d'ingressos de la Direcció General d'Ordenació Turística el 1991. RGE. núm. 2693/92.
1598
BL) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a manca de recaptació d'ingressos de la Direcció i Serveis Generals de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant
el 1991. RGE. núm. 2694/92.
1598
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BM) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a manca de recaptació del subprograma del BOCAIB durant el 1991. RGE. núm. 2695/92.
1599
BN) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a motius de la baixa de les partides referides a la Conselleria de Comerç i Indústria en l'expedient 430/91. RGE. núm. 2696/92.1599
BO) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a no compliment del mandat parlamentari sobre informatitzar els jutjats de les Illes Balears. RGE. núm. 2697/92.
1599
BP) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.1. qualitat alimentària. RGE. núm. 2702/92.
1599
BQ) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.1. qualitat alimentària. RGE. núm. 2703/92.
1599
BR) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.2. creació d'associacions per a la compra i venda. RGE. núm. 2704/92.
1600
BS) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.2. creació d'associacions per a la compra i venda. RGE. núm. 2705/92.
1600
BT) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.4. recolzament a l'agroturisme. RGE. núm. 2706/92.
1600
BU) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.4. recolzament a l'agroturisme. RGE. núm. 2707/92.
1600
BV) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.5. qualitat de la cabana ramadera. RGE. núm. 2708/92.
1600
BX) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.5. qualitat de la cabana ramadera. RGE. núm. 2709/92.
1601
BY) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.6. petits regadius per a la diversificació de les produccions. RGE. núm. 2710/92.
1601
BZ) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.6. petits regadius per a la diversificació de les produccions. RGE. núm. 2711/92.
1601
CA) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.7. cessament anticipat de l'activitat agrària. RGE. núm. 2712/92.
1601
CB) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.7. cessament anticipat de l'activitat agrària. RGE. núm. 2713/92.
1601
CC) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.1. lluita contra els agents nocius de la flora autòctona. RGE. núm. 2714/92. 1601
CD) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.1. lluita contra els agents nocius de la flora autòctona. RGE. núm. 2715/92. 1602
CE) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.2. lluita contra l'erosió. RGE. núm. 2716/92.
1602
CF) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.2. lluita contra l'erosió. RGE. núm. 2717/92.
1602
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CG) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.3. millora forestal. RGE. núm. 2718/92.
1602
CH) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.3. millora forestal. RGE. núm. 2719/92.
1602
CI) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.5. creació d'àrees recreatives i d'acampada pública. RGE. núm. 2720/92. 1603
CJ) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.5. creació d'àrees recreatives i d'acampada pública. RGE. núm. 2721/92. 1603
CK) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.6. gestió i millora dels espais forestals privats. RGE. núm. 2722/92.
1603
CL) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.6. gestió i millora dels espais forestals privats. RGE. núm. 2723/92.
1603
CM) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.7. millores cinegètiques. RGE. núm. 2724/92.
1603
CN) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.7. millores cinegètiques. RGE. núm. 2725/92.
1604
CO) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.8. conservació de la vida silvestre. RGE. núm. 2726/92.
1604
CP) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.8. conservació de la vida silvestre. RGE. núm. 2727/92.
1604
CQ) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.1. recolzament al turisme rural. RGE. núm. 2728/92.
1604
CR) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.1. recolzament al turisme rural. RGE. núm. 2729/92.
1604
CS) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.2. foment de les activitats artesanals I mercats locals. RGE. núm. 2730/92. 1604
CT) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.2. foment de les activitats artesanals i mercats locals. RGE. núm. 2731/92. 1605
CU) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.3. camins relacionats amb el turisme rural. RGE. núm. 2732/92.
1605
CV) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.3. camins relacionats amb el turisme rural. RGE. núm. 2733/92.
1605
CX) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.4. electrificació de zones susceptibles d'acollida turística. RGE. núm. 2734/92.
1605
CY) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.4. electrificació de zones susceptibles d acollida turística. RGE. núm. 2735/92.
1605
CZ) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.5, transferència de tecnologia per al desenvolupament del turisme rural. RGE. núm.
2736/92.
1606
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DA) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.5, transferència de tecnologia per al desenvolupament del turisme rural. RGE. núm.
2737/92.
1606
DB) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.6, millora d'abastiments i sanejaments en municipis turístics, RGE. núm. 2738/92.
1606
DC) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.6, millora d'abastiments i sanejaments en municipis turístics, RGE, núm. 2739/92.
1606
DD) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.7. millora dels accessos a nuclis d'interès turístic. RGE. núm. 2740/92.
1606
DE) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.7, millora dels accessos a nuclis d'interès turístic. RGE. núm. 2741/92.
1607
DF) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.8, creació d'una explotació de turisme rural. RGE. núm. 2742/92.
1607
DG) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.8, creació d'una explotació de turisme rural. RGE. núm. 2743/92.
1607
DH) Del Diputat Hble. Sr, J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.9, infraestructura bàsica de telecomunicacions. RGE. núm. 2744/92.
1607
DI) Del Diputat Hble. Sr. J, Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER, Accions 1992 dins la mesura 3.9, infraestructura bàsica de telecomunicacions. RGE. núm. 2745/92.
1607
DJ) Del Diputat Hble. Sr. J, Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.10, desenvolupament del potencial endogen. RGE. núm. 2746/92.
1608
DK) Del Diputat Hble. Sr. J, Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER, Accions 1992 dins la mesura 3.10, desenvolupament del potencial endogen. RGE. núm. 2747/92.
1608
DL) Del Diputat Hble. Sr. J, Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 4.1. formació en conservació del medi natural i lluita contra els seus agents nocius.
RGE. núm. 2748/92.
1608
DM) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER, Accions 1992 dins la mesura 4.1. formació en conservació del medi natural i lluita contra els seus agents nocius.
RGE. núm. 2749192.
1608
DN) Del Diputat Hble. Sr. J, Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 4.2, formació de tècniques noves i/o complementàries a les explotacions agropecuàries.
RGE. núm. 2750/92.
1608
DO) Del Diputat Hble. Sr. J, Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 4.2. formació de tècniques noves i/o complementàries a les explotacions agropecuàries.
RGE. núm. 2751/92.
1609
DP) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a ampliació de crèdit núm. 136/92. RGE. núm. 2765/92.
1609
DQ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a ampliació de crèdit núm. 157/92. RGE. núm. 2766/92.
1609
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DR) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a ampliació de crèdit núm. 191/92. RGE. núm. 2767/92.
1609
DS) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a transferència núm. 202/92. RGE núm. 2768/92.
1609
DT) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a factura de l'empresa subministradora d'aigua a la urbanització S’Almonia. RGE núm. 2769/92.
1609
DU) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a entitats
colAlaboradores amb programes dels Fons Social Europeu. RGE. núm. 2774/92.
1610
DV) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programes desenvolupats del Fons Social Europeu des del mes de gener del 1992 fins a l'actualitat. RGE. núm. 2775/92.
1610
DX) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programes desenvolupats del Fons Social Europeu durant l'any 1991. RGE. núm. 2776/92.
1610
DY) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a evolució
de la immigració. RGE. núm. 2777/92.
1610
DZ) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a evolució
de l'atur. RGE. núm. 2778/92.
1610
EA) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i FEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a pensions
no contributives. RGE. núm. 2779/92.
1610
III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
2658/92.

A) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a exercici de les competències en matèria d'ordenació farmacèutica. RGE núm.
1611

B) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contractació dels projectes d'inversió de capital previst en els Pressuposts
del 1992. RGE núm. 2661/92.
1611
C) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a directrius d'ordenació territorial. RGE núm. 2666/92.

1612

D) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística. RGE núm. 2668/92.

1612

E) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa Pla d’Extensió de l’Educació Física als Centres Docents. RGE núm. 2771/92.
1613
F) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla Director Sectorial de Ports Esportius. RGE núm. 2772/92.

1613

IV.- INFORMACIÓ
A) Modificació de la relació de llocs de feina del Parlament.

1614

B) Convocatòria per a cobrir mitjançant oposició en tom lliure diverses places vacants a la plantilla del personal funcionari
del Parlament de les Illes Balears.
1614

Balears.

C) Renúncia de l'Hble. Sra. Francesca Bassa a la seva condició de Diputada.

1616

D) Renúncia de la Sra. Carmen Sagrado com a secretària del Senador.

1616

E) Proposta de compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de la CA davant el Ple del Parlament de les Illes
1616
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COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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No compliment dels pressuposts d'ingressos en control
industrial
Quins han estat els motius pels quals la Conselleria de
Comerç i Indústria ha deixat de recaptar 75.727.844 ptes. en el
programa de control industrial sota el concepte de prestació
d'altres serveis?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 15 de setembre del 1992,
d'acord amb l’article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant COMISSIÓ.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris per
a adjudicar subvencions de la partida 77050 del programa de
reforma de les estructures comercials i promoció del comerç,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2689/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa al no
compliment dels pressuposts d'ingressos en control
industrial, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
2690/92.

II.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 de setembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2698/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió d'Economia adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria davant la Comissió
de referència per tal de celebrar sessió informativa sobre el
Pla
de comerç.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

D'acord amb allà que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Criteris per a adjudicar subvencions de la partida
77050 del programa de reforma de les estructures comercials
i promoció del comerç
Quins criteris segueix la Conselleria de Comerç i
Indústria a l'hora d'adjudicar les subvencions de la partida
77050 del programa de reforma de les estructures comercials
i promoció del comerç?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Ordre de Publicació
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 15 de setembre del 1992 admeté a tràmit l'escrit
RGE 2754/92 de petició d'aplicació de l'article 175.1,
presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el
qual se solAlicita que el President de la Comissió d'Economia
recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca perquè informi sobre els darrers incendis forestals
d'Artà i Caimari i les possibles mesures de prevenció que es
preveu prendre.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 15 de setembre del 1992,
d'acord amb el que disposa l'article 112 del Reglament del
Parlament, s'admet a tràmit el Projecte de Llei sobre
adequació de les xarxes d'instalAlacions a les condicions
històrico-ambientals dels nuclis de població, amb RGE núm.
366/92.
Els Hbles Srs Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa
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de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 8 d'octubre, a les 13 hores.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
FRANCESC GILET i GIRART, Secretari del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda
dia denou de desembre del 1991, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:
17.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI
SOBRE ADEQUACIÓ DE LES XARXES
D'INSTAL A LACIONS A LES CONDICIONS
HISTÒRICO-AMBIENTALS DELS NUCLIS DE
POBLACIÓ.
El Consell de Govern, a proposta de la Consellera de
Cultura, Educació i Esports, adopta l'acord següent:
"1. Aprovar el text articulat del Projecte de Llei
sobre adequació de les xarxes d'instalAlacions a les condicions
històrico-ambientals dels nuclis de població.
2. Remetre al Parlament de les Illes Balears
l’esmentat Projecte de Llei per a la seva tramitació."
l perquè consti i tengui els efectes oportuns, se
n'estén aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble.
Sr. President, que firm i segell a Palma, a dia nou de gener del
mil nou-cents noranta-dos.
El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.
A)
PROJECTE DE LLEI SOBRE ADEQUACIÓ
DE LES XARXES D'INSTALALACIONS A LES
CONDICIONS HlSTÒRICO-AMBIENTALS DELS
NUCLIS DE POBLACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
L'article 46 de la Constitució de l'Estat espanyol
imposa a tots els poders públics l'obligació fonamental de
protegir el patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles
d'Espanya i dels béns que l'integren. El nostre Estatut
d'Autonomia, a l'article 10.20 atorga competència exclusiva
a la Comunitat Autònoma sobre el patrimoni monumental,
cultural, històric i paisatgístic, i a l'article 10.3 sobre
urbanisme. En actuació de l'esmentat mandat constitucional
i sobre la base dels suports competencials referits s'articula
aquesta llei.
La protecció del patrimoni històrico-ambiental
acostuma ser enfocada legalment des d'òptiques generalistes,
com ocorre amb la Llei 16/85, de 25 de juny, de patrimoni
històric vigent. Per contra, en aquesta llei es pretén abordar
un molt concret aspecte de la protecció que, precisament a
causa de la concreció, freqüentment roman dejú de solució i
regulació específica, com és el de l'impacte estètic i
conservatiu que, sobre els comunament denominats nuclis
antics de població produeixen amb freqüència les xarxes
d'instalAlacions i serveis:

El desfasament existent entre els avenços tecnològics, la gestió
urbanística i la realitat urbana i social dels esmentats nuclis
antics de població de la nostra Comunitat Autònoma ofereix,
com a resultat actual, la caòtica proliferació d'elements aparents
de les xarxes d'instalAlacions i serveis, la situació de les quals
provoca un evident menyscabament de les desitjables
condicions estètiques i ambientals de l'entorn i del gaudi del
nostre patrimoni històric immobiliari i va, a més, en detriment
de la pròpia conservació. Aqueixa indesitjable situació ha de
ser corregida per tal de possibilitar, d'aquesta manera, a més
d'una conservació íntegra del patrimoni immobiliari històricoambiental, que, tant els ciutadans de les illes com els qui les
visiten, puguin gaudir-ne sense interferències visuals.
Certament, existeixen algunes normes d'àmbit estatal
disperses en diferents cossos legals o en diferents seus
sistemàtiques d'algun d'aquests, la rígida i conjunta aplicació de
les quals podria evitar alguna de les conseqüències denunciades
en línies anteriors.
Així i a manera de recordatori, a la Llei 16/1985 abans
esmentada s'estableix, a l'article 20, la necessitat de redactar un
pla especial de protecció de l'àrea afectada per la declaració
d'un conjunt històric, indret històric o zona arqueològica, el
qual haurà de contenir els "criteris relatius a la conservació de
façanes i cobertes i instalAlacions sobre aquestes ... "; i, a
l'article 22.2, queda prohibida la "colAlocació de cables, antenes
i conduccions aparents a zones arqueològiques". En la mateixa
direcció, l'article 18 de la Llei del sòl i el 78 del Reglament de
planejament contemplen com a instruments de planejament els
plans especials de protecció per a conservació i valoració del
patrimoni històric i artístic.
A l'article 98.2b) del Reglament que acabam
d'esmentar, entre les normes d'aplicació directa llegim que "en
les perspectives que ofereixin els conjunts urbans de
característiques històrico-artístiques ... no es permetrà que la
instalAlació d'elements en limiti el camp visual...o en desfiguri
la perspectiva pròpia." Igualment, en les Normes d'ordenació
complementàries i subsidiàries del planejament, l'article 73.b)
de la Llei del sòl precisa que "en les perspectives que ofereixin
els conjunts urbans de característiques històrico-artístiques,
típics o tradicionals .. no es permetrà .. que la instalAlació ..
d'elements limiti el camp visual per contemplar les belleses
naturals, rompre l'harmonia del paisatge o desfigurar la
perspectiva pròpia d'aquest"~ Amb més força aclaparadora,
l'article 66 d'aquesta llei legitima l'expropiació total o parcial
d'un edifici o únicament la façana, quan els "propietaris
d'immobles no realitzassin les obres d'adaptació requerides per
plans, normes o projectes de caràcter històric o artístic". Des
d'aquest enfocament aliè al del planejament, i propi de la
intervenció en l'edificació i l'ús del sòl, la reiteradament
esmentada Llei del sòl, a l'article 181.1, estableix el deure dels
propietaris d'edificacions de mantenir-les en condicions
d'ornament públic, i) a l'article 181.2, la legitimació dels
ajuntaments per ordenar l'execució de les obres necessàries per
a aqueixa finalitat. Igualment, l'article 182.1 manté aqueixa
legitimació per ordenar per "motius d'interès turístic o estètic,
l'execució d'obres de conservació i reforma en façanes o espais
visibles des de la via pública, sense que es trobin prèviament
incloses a cap pla d'ordenació”.
Fins i tot, a l'ordenament jurídic de la nostra
Comunitat Autònoma, a la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística, l'article 12.1 preveu una regla similar
quan afirma que el Govern, els consells insulars o els
ajuntaments poden ordenar per "motius d'interès estètic, de
conservació del patrimoni històric, artístic i arquitectònic,
l'execució de les obres dc conservació i reforma de façanes o
espais visibles des de la via pública”.
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Malgrat l'existència de l'entramat legal que acabam
de perfilar en forma no exhaustiva, és notori que la situació
de les xarxes d'instalAlacions i serveis en els nuclis antics de
les poblacions de la nostra Comunitat Autònoma continua
constituint un atemptat al principi de protecció al patrimoni
històric.
En conseqüència, s'ha considerat necessari crear una
normativa especifica que en part reculli, ordeni i desenvolupi
regles preexistents i en part completi les llacunes que la
pràctica urbanística quotidiana ha palesat. La unificació
d'aqueixa regulació (en part de patrimoni històric, en part
d'urbanisme, i en bona part industrial, encara que sobre
aquesta darrera no s'ha incidit, sinó reiterat la normativa
existent o remès a aquesta, atesa la manca de competències
legislatives de la nostra Comunitat Autònoma), ha de
permetre major f1uïdesa, coordinació i, en suma, eficàcia en
la defensa i la protecció del patrimoni històrico-ambiental de
les illes, des de la particular perspectiva reguladora en què
aquesta llei se situa.
La llei es presenta sistematitzada en sis títols. En el
preliminar es recullen les disposicions generals relatives a les
finalitats, l’àmbit i els instruments de protecció, els quals
constitueixen un autèntic nucli de la normativa.
En el títol I s'estableixen les normes generals de
protecció, dividides en un principi informador (el grau màxim
d'adequació dels elements de les xarxes d’instalAlacions), els
graus d'adequació admissibles i les exigències d'unitat dels
elements de les xarxes i d'integritat dels edificis.
El títol II fa referència a l'objecte de regulació: les
àrees històrico-ambientals. Aquesta nova categoria de
protecció constitueix el pressupost jurídic sobre el qual
s'estableix tota la regulació protectora. El capítol lr es refereix
a la noció, l'extensió i la declaració, si s'escau, d'àrea
històrico-ambiental. Aquesta noció es conforma tant pels béns
immobles declarats d'interès cultural i llurs zones de respecte,
com per aquells conjunts de béns immobles que atès el seu
interès històrico-ambiental són declarats així. El capítol 2n es
dedica a les anomenades mesures de protecció immediata, de
gran transcendència perquè tendeixen, d'una part, a
possibilitar que l'existència o declaració d'una àrea
històrico-ambiental no paralitzi l'ampliació o la reforma de les
xarxes d'instalAlacions o la rehabilitació d'edificis, però, al
mateix temps, que aquestes activitats s'ajustin als fins
protectors d'aquesta llei.
El títol III conté l'específic instrument de
planejament previst perquè actuï sobre l'àrea
històrico-ambiental, essencial per a l'execució dels fins de la
llei: el Pla especial de reforma de xarxes i instalAlacions
(PERXI). Hom el configura com un pla especial sectorial
(només afecta les xarxes d'instalAlacions) i, en principi, no
derivat; és a dir, que no desenvolupa les previsions d'un pla
director territorial ni d'un pla general, atesa la previsió de
l'article 76.3 del Reglament de planejament. Això no obstant,
hom preveu que, amb el temps, es puguin redactar aquests
mateixos PERXI amb caràcter derivat, perquè la llei conté
també la previsió de l'obligada inclusió d'aquests entre les
determinacions dels futurs instruments de planejament que
afectin una àrea històrico-ambiental. Especialment, s'hauran
d'incloure en els plans especials de protecció de l'àrea
afectada per la declaració de conjunt històric, indret històric
o zona arqueològica, com a béns d'interès cultural, referits a
l'abans esmentat article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny, de
patrimoni històric. Potser cal aclarir que el Pla especial de
reforma de les xarxes d'instalAlacions (PERXI) no és el Pla
especial de protecció que acabam d'esmentar: el seu àmbit és
molt menor i pot existir sense necessitat que existeixi aquest.
Allò que no serà legalment factible a la nostra Comunitat
Autònoma a partir de l'inici de la vigència d'aquesta llei, serà
l'existència d'un pla especial de protecció de l'àrea declarada
bé d'interès cultural, que no contempli el PERXI. D'altra part,
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les regles sobre les determinacions, la documentació, la
tramitació i l'aprovació són les generals per a aquest tipus de
planejament, llevat dels matisos que les peculiaritats i la
concreció dels fins dels PERXI imposen.
El títol IV es dedica al projecte d'urbanització
específic dels PERXI, el projecte de dotació definitiva de
serveis, atès que prèviament (capital 2n del títol II) s'ha regulat
el projecte de dotació provisional de serveis.
El títol V es dedica a les servituds
històrico-ambientals de xarxes, categoria legal que en aquests
casos substitueix les servituds ordinàries.
En la lacònica regulació d'aquestes hom ha tingut en
compte la legislació sobre servituds de pas per a instalAlacions.
Les disposicions addicionals realitzen previsions
indispensables per a l'efectivitat dels continguts del text
articulat. I la disposició final és un mandat a l'Administració
autonòmica perquè n'adapti l’estructura organitzativa a la
consecució dels fins que aquesta llei pretén.
Per últim, cal justificar el rang amb què apareix el text
articulat, malgrat algunes de les seves normes concordants el
tenen inferior i la casuística d'algun dels seus articles sembla
desaconsellar-ho. Existeixen dues raons que ho justifiquen.
Primerament, és obvi que algun dels continguts requereix
constitucionalment la força de llei formal. La Llei es podria
haver limitat a aquests i dur a terme una remissió a un text
reglamentari que en contingués la resta. No s'ha fet així, per
entendre que si, com hem dit abans, una de les raons que fins
ara han fet ineficaç l'adequació de les xarxes d'instalAlacions a
l'entorn històrico-artístic és la dispersió normativa, aquesta s'ha
d'evitar a tot preu i s'ha de regular en un únic, ordenat i quasi
didàctic cos normatiu. En conseqüència, només és factible, per
la primera raó, la promulgació d'una llei.
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS.
ARTICLE 1. Fins de la Llei.
Aquesta llei té per finalitat la correcta adequació de
les xarxes d'instalAlacions públiques i privades a les exigències
de protecció de caràcter històric i d'entorn ambiental i
paisatgístic previstes per als béns immobles a la legislació
vigent.
ARTICLE 2. Àmbit territorial d'aplicació.
La normativa continguda en aquesta llei és d'aplicació
a les àrees històrica-ambientals definides a l'article 9 que es
trobin radicades en el territori de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
ARTICLE 3. Àmbit material.
D'acord amb els fins assenyalats a l'article 1, l'objecte
de regulació material és constituït, en l'àmbit territorial
assenyalat a l'article 2, per totes les xarxes i els elements de les
instalAlacions, generals o particulars, de titularitat pública o
privada, que ocupen, o han d'ocupar, l'espai aeri o el subsòl de
les àrees històrico-ambientals, o els paraments exteriors dels
edificis afectats, així com aquells elements i conduccions que,
malgrat es trobin situats a l’interior dels edificis, conformen els
sistemes de connexió entre les xarxes generals i les pròpies de
l'edifici.
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ARTICLE 4. Instruments de protecció.

La protecció objecte d'aquesta llei s'articula
mitjançant els instruments següents:
a) Àrea històrico-ambiental, regulada en el títol II.
b) Mesures de protecció immediata de les àrees
històrico-ambientals, regulades en el capital 2n del títol II.
c) Pla especial de reforma de les xarxes
d’insta1Alacions de l’àrea històrico-ambiental, regulat en el
títol III.
d) Projecte de dotació de serveis, regulat en el títol
IV.
e) Servituds històrico-ambientals de xarxes,
regulades en el títol V.
TÍTOL 1.- DE LES NORMES GENERALS DE
PROTECCIÓ.
ARTICLE 5. Principi informant de la protecció.
Tots els elements de les xarxes d’instalAlacions, ja
siguin enterrades en disposició convencional, en tubs, en
galeries o aèries, tindran el grau màxim d'adequació, d'entre
els referits a l’article següent, que permetin les condicions
tècniques i funcionals atribuïbles a la xarxa o al conjunt de
serveis, en funció de:
a) La conservació ambiental i constructiva dels
paraments en els quals es recolzin, se sostinguin o es
connectin.
b) La millor aplicació dels materials i les tècniques
disponibles.
e) Les estrictes necessitats de registre de les
instalAlacions.
ARTICLE 6. Graus d’adequació.
A l'efecte d'aquesta llei s'estableixen els següents
graus d'adequació històrico-ambientals de xarxes
d'instalAlacions, en ordre de major a menor:
G-1. Ocultació total.
G-2. Ocultació per a l'observador normal.
S’entén per observador normal el situat en qualsevol
lloc transitable.
G-3. Ocultació per a l'observador situat en espai
públic.
S'entén per aquest el que es troba en qualsevol lloc
transitable d'ús públic.
G-4. Dissimulació.
Es realitzarà per mitjà de l'ús d'elements inherents
als paraments afectats.
G-5. Adaptació.
Mitjançant l'adaptació dels elements aparents a
l'esquema d'organització tipològica i als materials del
parament que els sustenta.
G-6. Ordenació mitjançant el disseny ordenat dels
elements que hagin de quedar en forma aparent.
G-7. Independència.
Mitjançant la situació dels elements aparents en
forma exempta als paraments afectats, de manera que pugui
realitzar-se una visió completa i independent d'aquests.

ARTICLE 7. Exigències d'unitat.
Tant el conjunt com cadascun dels elements, de
titularitat pública o privada, de les instalAlacions i serveis seran
considerats part integrant del parament en què es recolzin,
sostinguin o connectin, i, en conseqüència, s'hauran de sotmetre
a l’ordenació històrico-ambiental que afecti l’esmentat
parament, ja sigui en forma d'una normativa expressa referida
a aquests, ja sigui deduïble tàcitament dels criteris
d’organització i integritat arquitectònica de l'esmentat
parament.
ARTICLE
arquitectònica.

8.

Exigències

d’integritat

1. D'acord amb el que s'estableix a l’article anterior,
es prohibeix la colAlocació d'elements i instalAlacions que
impliquin una ruptura de l’estructura o la composició de la
façana, o que, en alguna mesura, suposin perjudici per a la
contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn. En particular,
queda prohibit:
a) La destrucció total o parcial d'elements constructius
o ambientals de difícil recuperació, com estucs en bon est, arcs,
bancals de pedra o decoratius, faixes i motllures, paviments,
arbres singulars, o qualsevol altre element la conservació dels
quals, per la seva naturalesa o el seu valor històric., artístic o
ambiental, ofereixi interès.
b) La colAlocació d'instalAlacions vistes que circulin a
través de panys dec façana o que els ocupin.
c) L'ús de materials vists no adequats per la protecció
històrico-ambiental.
2. Tots aquells elements de les instalAlacions que han
de romandre aparents per raó de necessitats de manipulació
freqüent, periòdica o urgent, hauran de tenir les dimensions
mínimes tècnicament viables. Les xarxes a les quals hauran de
servir o en les quals s'integren, es dissenyaran d'acord amb
aquest criteri, sempre que això no suposi pitjor solució per a
la protecció històrico-ambiental.
3. Sempre que no suposi pitjor solució per a la
protecció històrico-ambiental, els elements de connexió i, si
s'escau, de protecció a les xarxes particulars s'hauran d'instalAlar
ocults a l'observador situat a l'espai públic, en llocs de fàcil
accés de l’immoble, o en galeria de serveis, o dissimulats en
arquetes amb suficient estanqueïtat, d'acord amb la Instrucció
006 MIBT, aprovada per Ordre del Ministeri d’Indústria) de
31 d’octubre de 1973, o disposició que la substitueixi. Sobre
aquells llocs es constituiran les servituds previstes en el títol IV
d’aquesta Llei.
4. Es podran situar elements de connexió comuns a
diversos immobles o unitats arquitectòniques, o bé separatius
a diferents parts d'un mateix edifici, quan així ho aconselli el
tractament històrico-ambiental, i s'entendran igualment
constituïdes les servituds pertinents.
5. Hom procurarà que les cambres de registre de les
xarxes subterrànies siguin les mínimes necessàries per atendre
i les modificacions que pugui sofrir el servei i que puguin ser
compartides per diferents xarxes d'instalAlacions. Els elements
aparents d'aquestes, com tapes, comportes o reixetes seran
ordenats entre si i en relació amb la resta del paviment en el
qual es trobin.
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TÍTOL
II.DE
HISTÒRICO-AMBIENT'ALS.

LES

ÀREES

Capítol 1r. Concepte i declaració d’àrea
històrico-ambiental
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b) La impossibilitat que siguin aprovats projectes
d'urbanització que afectin l'àrea, entretant no hagi estat aprovat
el Pla especial de xarxes d’instalAlacions.
c) La creació d'un arxiu municipal amb la informació
completa de l’estès existent i la seva capacitat i el seu traçat.

ARTICLE 9.- Noció d’àrea històrico-ambiental
Hom considerarà àrees històrico-ambientals a
l'efecte assenyalat en aquesta llei:
a) Les integrades pels béns immobles d'interès
cultural, declarats monuments, jardins històrics, conjunts
històrics, indrets històrics o zones arqueològiques, i la zona
de respecte d'aquests, d'acord amb la normativa vigent i amb
les excepcions previstes a l’article següent.
b) Aquelles que, tot i que no integren béns immobles
d'interès cultural, són objecte de declaració d'àrea històricoambiental, mitjançant Ordre de la Conselleria de Cultura,
ateses les seves característiques històrico-ambientals o
paisatgístiques, d'acord amb el que es preveu a l’article 11
d'aquesta llei.
ARTICLE 10.- Zona de respecte.
1. La zona de respecte alAludida a l’apartat a) de
l’article anterior és la determinada com a tal en la declaració
de bé d'interès cultural o, si de cas hi manca, l'anell format pel
perímetre de la unitat objecte de declaració i la poligonal
còncava situada a una distància d'aquest equivalent a la
mitjana de les seves diagonals major i menor, amb un límit de
deu a setanta metres.
2. La Conselleria de Cultura, mitjançant els tràmits
contemplats a l'article 11 d'aquesta Llei, podrà modificar la
zona de respecte d'un bé declarat d'interès cultural, per raó de
necessitats de millora ambiental i sempre que això no suposi
una disminució d'espai lliure comprès.
ARTICLE
històrico-ambiental.

11.-

Declaració

d'àrea

1. La declaració d'àrea històrico-ambiental mitjançant Ordre
requerirà la incoació i la tramitació prèvies d'un expedient
administratiu per part de la Comissió de Patrimoni Històric de
la Comunitat Autònoma amb jurisdicció sobre el territori
corresponent.
2. L'expedient pot iniciar-se d'ofici, per part de la
corresponent Comissió de Patrimoni Històric, a instància de
l’ajuntament afectat, o de persones físiques o jurídiques
interessades.
3. La incoació de l’expedient no produirà efectes
suspensius sobre les llicències d'obra que afectin la futura
àrea històrico-ambiental, si bé s'hauran de complementar els
projectes amb les mesures de protecció immediata recollides
en el capítol 2n d'aquest títol.
Capítol 2n. Mesures de protecció immediata de
les àrees històrico-ambientals.

ARTICLE 13.- Ampliació o reforma de les xarxes
d’instalAlacions.
L'ampliació o la reforma de les xarxes d'instalAlacions
que afectin parcialment o total un àrea històrico- ambiental
mancada de Pla especial de reforma d'instalAlacions, de Projecte
de dotació de serveis o d'ambdós exigeix la realització d'un
projecte de dotació provisional de serveis, d'acord amb el
procediment previst en el títol IV d'aquesta llei, sempre que es
justifiqui documentalment:
a) La necessitat de l'ampliació o la reforma en fase
prèvia a la dotació general de serveis.
b) Que el traçat és el de menor impacte ambiental
d'entre tots els possibles i viables.
c) Que l'índole de l'impacte ambiental de l'execució
d'aquesta és compatible amb els fins protectors d'aquesta llei.
d) Que un superior grau d'adequació a les condicions
històrico-ambientals ofereix dificultats a l'execució de la
dotació general definitiva.
ARTICLE 14.- Rehabilitació d'edificis.
1. Els projectes arquitectònics o les solAlicituds de
llicències de restauració, rehabilitació, reforma o obra nova,
modificació de les condicions de presa i connexió o de
qualsevol element d'instalAlació, que afectin parcialment o total
una àrea històrico-ambiental mancada de Pla especial de
reforma de xarxes d'instalAlacions, de Projecte de dotació de
serveis o d'ambdós, han d'incloure, grafiat en les seves
dimensions i situació exactes:
a) Les previsions per a les preses definitives, un cop
es desenvolupin les obres de dotació general de serveis.
b) La millora provisional de les xarxes i preses
transitòries, d'acord amb els criteris establerts en el títol I
d'aquesta llei, per a la qual haurà de complementar la totalitat
dels serveis existents.
2. Quan la concessió de la llicència pertinent prevegi
una rectificació del traçat de les xarxes d'instalAlacions generals
que circulin per l’immoble en qüestió, les companyies
subministradores vendran obligades a realitzar la rectificació,
en termini compatible amb l'execució prevista de les obres,
sempre que hi hagi autorització de la Conselleria d'Indústria, la
qual haurà de ser emesa en el termini d'un mes.
ARTICLE 15.- Criteris d'adequació de la dotació
provisional.
1. El Projecte de dotació provisional de serveis s'haurà
de subjectar als criteris d'adequació prevists en el títol I.

ARTICLE 12.- Transitorietat.
L'existència o la
històrico-ambiental determina:

declaració

d'una

àrea

a) El caràcter transitori de totes les xarxes
d'instalAlacions d'aquesta, entretant no es procedeixi a la
planificació, el projecte i l'execució de les obres tendents a la
concreció de la protecció ordenada en aquesta llei i a la
substitució d'aquestes per les previstes en el corresponent Pla
especial de reforma de les xarxes d'instalAlacions i en el
Projecte de dotació de serveis.

2. Quan la reforma o l'ampliació afectin preses de la
xarxa, s'haurà d'evitar qualsevol obra que afecti elements
constructius, llevat que les solucions proposades siguin
clarament compatibles amb la dotació de serveis definitiva.
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TÍTOL III.- DELS PLANS ESPECIALS DE
REFORMA DE LES XARXES D'INSTALALACIONS.
Capítol 1r. Disposicions generals.
ARTICLE 16. Configuració i enquadrament dels
plans especials de reforma de les xarxes d'instalAlacions.
1. Els plans especials de reforma de xarxes i
d'instalAlacions són plans d'ordenació territorial sectorial,
derivats o no, la finalitat dels quals és l'adequació de les
xarxes i els elements objecte d'aquesta llei, existents i
previsibles, a les condicions històrico-ambientals idònies per
al gaudi, la conservació i la protecció del patrimoni
històrico-ambiental, tot evitant-ne el deteriorament, la pèrdua
o la destrucció.
2. Aquests plans es realitzaran sobre àrees
territorials, prèviament definides pels ajuntaments, que
permetin un tractament de conjunt, subvindran a les
necessitats de sistemes generals de xarxes d'instalAlacions,
inclouran una classificació d'espais públics d'acord amb la
seva capacitat física per al transport de serveis ocults, i
inclouran també la solució als
problemes derivats dels llocs no òptims.
3. En cap cas el desenvolupament d'aquests plans
podrà deixar aïllada una àrea urbana la dotació de serveis de
la qual exigeixi una modificació de les previsions d'aquests.
ARTICLE 17. Obligatorietat i sentit del Pla.
1. L'existència en un terme municipal d'àrees
històrico-ambientals implica la necessitat que l'ajuntament
corresponent procedeixi a l'elaboració d'un o diversos plans
especials de reforma de les xarxes d'instalAlacions.
2. El Pla especial de reforma de les xarxes
d'instalAlacions constitueix un instrument de planejament
sectorial de protecció de l'àrea, tant si va inserit com si no, en
el marc d'un pla especial de protecció de l'àrea dels que es
recullen a l'article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny, del
patrimoni històric, o en qualsevol altre pla especial.
3. L'obligatorietat de l'esmentat Pla especial de
reforma de les xarxes d'instalAlacions no podrà excusar-se en
la preexistència d'altre planejament mancat de protecció o
amb una protecció contradictòria amb la què aquest conté, ni
en la inexistència prèvia de planejament general.
4. Els plans especials de reforma de xarxes i
instalAlacions han de fixar un termini de vigència,
transcorregut el qual hom en procedirà a la revisió.
ARTICLE 18. Determinacions específiques del
Pla especial.
Els plans especials de reforma de les xarxes
d'instalAlacions establiran les determinacions necessàries per
a la reforma i l'ampliació de la totalitat de les xarxes
d'instalAlacions en l'àrea històrico-ambiental abraçada, així
com dels sistemes generals que l'encreuen, ateses les
explicacions previstes en aquesta llei. En tots els casos hauran
de referir-se als extrems següents:
a) Àmbit d'actuació i justificació d'aquest.
b) Estimació de les necessitats de subministrament
o evacuació globals i detallades per sectors, amb previsions
per a un termini mínim de deu anys.

c) Estimació de les dificultats previstes per a
l'adequació de les instalAlacions a les condicions
històrica-ambientals, així com solucions generals per a
aquestes.
d) Determinació de les característiques generals de les
xarxes d'instalAlacions, així com de les mesures d'adequació al
medi històrico-ambiental.
e) Establiment de les servituds, els límits i les
alienacions forçoses necessaris.
f) Previsió d'etapes i terminis d'actuació i sistemes de
gestió, amb inclusió dels canvis pertinents en els sistemes de
subministrament, evacuació i preses, així com de la retirada de
les instalAlacions objecte de reforma.
g) Previsió del sistema d'actuació, mitjançant
qualsevol dels que es preveuen en els articles 119 de la Llei del
sòl i 152 del RD 3288/1978, d'aprovació del Reglament de
gestió urbanística, amb adopció, preferentment, del sistema de
cooperació.
h) Avaluació econòmica, amb determinació de la
distribució de càrregues i beneficis, amb especial esment a les
servituds i les alienacions forçoses, així com de la participació
en aquelles dels propietaris implicats, l'Administració pública,
les companyies subministradores i, si s’escau, els usuaris dels
diferents serveis de subministrament.
i) Estimació global de les conseqüències econòmiques
i socials de la reforma de les xarxes d'instalAlacions sobre els
usuaris dels diferents serveis de subministrament, així com les
mides adients per tal de desenvolupar la continuïtat del
subministre.
j) Normativa referent a les condicions particulars de
connexió, xarxes i elements.
ARTICLE 19. Documentació del Pla especial.
1. Els plans especials de reforma de les xarxes
d'instalAlacions han de contenir les determinacions establertes
a l'article anterior, degudament justificades i desenvolupades.
2. Les determinacions es concretaran, com a mínim,
en els documents següents:
a) Memòria descriptiva i justificativa de la
conveniència i l'oportunitat del Pla especial de reforma de
xarxes i instalAlacions.
b) Estudis complementaris.
c) Plans d'informació i d'ordenació a escala adequada.
d) Normes de protecció referents a les condicions
particulars de connexió, amb establiment dels graus
d'adequació referits a l'article 6 per a totes les places, les vies
i les edificacions.
e) Normes mínimes a què hagin d'ajustar-se els
projectes tècnics, quan es tracti de desenvolupar obres
d’infraestructura i de sanejament.
f) Estudi econòmico-financer, amb una estimació
global dels costos i els possibles sistemes de finançament i
subvencions.
g) Pla d'etapes, amb previsió de dates de retirada de
les línies objecte de reforma.
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ARTICLE 20. Memòria descriptiva i justificativa.

Capítol 3. Aprovació i efectes.

La memòria descriptiva i justificativa, exigida com
a documentació a l'article anterior, s'haurà de referir als
extrems següents:

ARTICLE 23. Tramitació i aprovació.

a) Informació bàsica sobre les característiques de
l'àrea objecte del Pla, les condicions dels monuments i
conjunts i la situació de les xarxes.
b) Informació dels sistemes generals de què es
nodreix i a què evacua, així com de les altres àrees afectades
per aquests.
c) Criteris i objectius que es pretenen.
d) Justificació de les solucions adoptades quant a:
- les mesures específiques de protecció de l'àrea.
- els graus d'adequació per a tots els elements que la
componen.
- la interrelació amb la resta de les àrees, així com
els sistemes generals que l'afecten o a què modifiqui.
e) Els sistemes de gestió prevists.
f) L'estudi econòmic i els sistemes bàsics de
finançament.
ARTICLE 21- Estudis complementaris.
Inclourà com a mínim:
1. Els estudis complementaris que hagin servit per
determinar:
a) Les previsions de subministrament i evacuació de
l'àrea i les zones amb què s'interrelaciona.
b) La situació general de les preses als edificis.
e) Les condicions socioeconòmiques que puguin
derivar-se del Pla.
2. Previsions generals de preses i connexions a les
xarxes particulars.
ARTICLE 22. Plans d'informació i ordenació.
Els plans d'informació i ordenació alAludits a l'article
19.c d'aquesta llei han de realitzar-se a escala adequada i
reflectir:
a) La delimitació de l'àrea objecte del Pla.
b) La localització i, si s'escau, les modificacions
previstes en els sistemes generals de: telefonia, electricitat,
aigua, gas, clavegueram públic, xarxes d'aigües pluvials i
d’altres.
c) La localització d'elements d'ús no privatiu, tals
com transformadors, grans elements d’interconnexió, armaris
de connexió d'enllumenat públic, armaris per a la
senyalització semafòrica.
d) La localització de totes les superfícies i tots els
llocs sobre els quals s'estableixin servituds
històrico-ambientals i, si s'escau, dels que hagin de ser
objecte d'expropiació forçosa.
e) Les condicions especifiques d'adequació per als
diferents elements a totes les places, les vies i les
edificacions.
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1. El Pla especial de xarxes d'instalAlacions es
formularà atès el procediment previst per als plans especials a
l'article 147 del RD 2159/1978, d'aprovació del Reglament de
planejament, i a la resta de normes al respecte de la Comunitat
Autònoma, en la mesura que no sigui alterat per les
prescripcions d'aquest article.
2. La formulació i l'aprovació inicial aniran a càrrec de
l'ajuntament respectiu, el qualles sotmetrà a informació pública
durant trenta dies. Un cop aprovat provisionalment el
Pla, en el termini de quinze dies es recaptarà informe tècnic,
tant de la Comissió de Patrimoni amb jurisdicció, com de la
Conselleria de Comerç i Indústria. Amb posterioritat als
informes positius d'ambdues instàncies, passarà al tràmit
d'informe no vinculant del Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori i al d'aprovació definitiva per la
Comissió Insular
d'Urbanisme competent.
3. Si algun dels informes fos negatiu, s'obrirà, per
espai de trenta dies, un període de consultes entre els
organismes implicats amb l'objecte d'arribar a una solució
tècnica de consens. Si transcorregut aquest termini no s'arriba
a acord, l’ajuntament trametrà l'expedient a la Comissió Insular
d’Urbanisme competent perquè en decideixi.
4. En cap fase de la tramitació no podrà tenir lloc
l’efecte de suspensió de llicències.
ARTICLE 24. Inclusió en el planejament.
1. Qualsevol pla general municipal o qualssevol
normes complementàries i subsidiàries de planejament que
s'elaborin amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei i
incloguin l'ordenació d'àrees històrico-ambientals, hauran de
contenir entre les seves determinacions de caràcter general la
previsió dels plans especials de reforma de xarxes
d'instalAlacions, com a mesura per a la protecció dels conjunts
urbans i històrico-artístics i la defensa del paisatge.
2. El Pla especial de reforma de les xarxes
d'instalAlacions pot i, en cas que ja existeixi prèviament, ha de
ser tengut en compte, segons els casos, en els plans generals
municipals d'ordenació o en les normes complementàries i
subsidiàries de planejament, així com en els programes
d'actuació urbanística, en els plans parcials d'ordenació, en els
plans especials de reforma interior, en els plans especials de
protecció per a la conservació i la valoració del patrimoni
històric i artístic o d'ordenació de recintes i conjunts
arquitectònics, històrics i artístics.
3. El Pla especial de reforma de les xarxes
d'instalAlacions, a partir de l'inici de la vigència d'aquesta Llei,
necessàriament ha de formar part dels plans especials de
protecció prevists a l'article 20 de la Llei 16/85, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol, o de qualssevol plans especials
de protecció històrica-ambiental que s'elaborin dins l'àmbit de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
ARTICLE 25. Efectes de l'aprovació.
1. L'aprovació d'un pla especial de reforma de les
xarxes d'instalAlacions durà implícita la declaració d'utilitat
pública de les obres i:
a) la necessitat d'ocupació dels terrenys, els edificis,
totalment o parcial, o les façanes, a l'objecte d'expropiació o
imposició de servituds.
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b) la imposició i l’exercici de les servituds legals
històrico-ambientals, de les xarxes alAludides als articles 4e)
8, 3 i 4) 18 e) i h) i 22 d), regulades en el títol V d’aquesta
llei, així com els deures sobre els propietaris i els titulars de
drets reals d’ús i les empreses subministradores.

b) Disseny i condicions tècniques dels suports de les
conduccions de les instalAlacions, amb inclusió de les preses a
les diferents línies particulars, així corn de tots els elements i
accessoris d’aquestes línies que puguin afectar els paraments
exteriors dels edificis.

c) la modificació de les servituds i els límits
corresponents a les xarxes d’instalAlacions prèviament
existents que hagin de produir- se com a conseqüència del Pla
especial.

c) Documentació suficient per estimar l'impacte estètic
en sòl i façanes de tots i cadascun dels elements del Projecte i
justificació detallada del grau d'adequació d'aquests a les
condicions històrico-ambientals.

d) les companyies subministradores procediran a la
instalAlació i l'execució dels serveis, segons les directrius del
Pla i del Projecte de dotació de serveis, i igualment retiraran
les instalAlacions reformades, sempre atesos els terminis
prevists.
2. A falta de conveni amb els propietaris afectats, es
podran imposar les servituds pel procediment previst a
l'article 68 de 13 Llei del sòl.
3. Les expropiacions forçoses es regiran per la
normativa general aplicable.

d) Pressupost detallat.
ARTICLE 29.- Aprovació.
Els projectes de dotació de serveis seran formulats per
l'ajuntament respectiu i aprovats definitivament per la Comissió
Insular d'Urbanisme competent, segons el procediment alAludit
a l'article 23 d'aquesta llei.
TÍTOL V.- DE LES SERVITUDS HISTÒRICOAMBIENTALS DE XARXES D’'INSTALALACIONS.
ARTICLE 30. Concepte i contingut.

TÍTOL IV.- DELS PROJECTES DE DOTACIÓ
DE SERVEIS.
ARTICLE 26. Concepte, objecte i àmbit.
1. Els projectes de dotació de serveis són projectes
d'urbanització l'objecte dels quals és desenvolupar
integralment el conjunt de determinacions d’un pla especial
de reforma de xarxes d’instalAlacions.
2. L'objecte d'aquests és el disseny necessari i
suficient per a l'execució física, segons les indicacions i les
condicions contingudes en el Pla especial de:
a) la totalitat dels suports de les conduccions
d'instalAlacions previstes en un termini de deu anys en l'àrea
històrico-ambiental.
b) les preses i els elements de connexió a les
diferents línies particulars.

1. Les servituds històrico-ambientals de xarxes
d’instalAlacions són servituds de pas de les instalAlacions i
conduccions.
2. Aquestes servituds de pas comprenen l'ocupació del
subsòl, els murs o volada, a la profunditat o l’altura que
determini el Pla especial de reforma de xarxes i instalAlacions,
o
concreti, si s'escau, el Projecte de dotació de serveis.
3. Les esmentades servituds hauran de comprendre
igualment el dret de pas i accés i l'ocupació temporal del sòl, el
mur o la volada, o d'altres béns necessaris per atendre la
vigilància, la conservació i la reparació de les instalAlacions i
conduccions. Així mateix, hauran d’incloure els llocs de fàcil
accés assenyalats a l'article 8.3 i abraçar, com a mínim,
l’'habitació en què se situïn els elements de connexió o
comptadors i els que comuniquin amb l’espai públic.
ARTICLE 31. Àmbit

3. Els projectes de dotació de serveis podran abraçar
àrees menors que la del Pla especial corresponent, sempre que
compleixin les previsions d'aquest.
ARTICLE 27. Límits.
1. El Projecte no podrà modificar les previsions del
Pla especial de reforma de xarxes d’instalAlacions que
desenvolupi, sense perjudici que pugui contenir les
adaptacions de detall requerides per les característiques dels
paraments, sòl o subsòl, en l'execució material de les obres.
2. El Projecte haurà de resoldre l'enllaç de les xarxes
d'instalAlacions amb les generals i acreditar que tenen
capacitat suficient per atendre-les.
ARTICLE 28.- Contingut del Projecte.
Els projectes de dotació de: serveis hauran de
detallar i programar les obres necessàries per a l’execució
material de les reformes i les dotacions establertes en el Pla
especial de reforma de xarxes i instalAlacions. En qualsevol
cas, hauran d'incloure:
a) Estimació detallada de les necessitats de
subministrament o evacuació de les xarxes d'instalAlacions en
els diferents trams.

1. Les servituds històrico-ambientals de xarxes
d'instalAlacions tenen per objecte la utilitat pública i legitimen
el pas tant de les xarxes d’instalAlacions o elements de titularitat
pública com dels elements de titularitat privada, generals o
particulars.
2. Les servituds històrico-ambientals de xarxes podran
gravar béns immobles de domini públic i de propietat privada.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.
Els reglaments tècnics de les companyies
subministradores en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el termini d'un any, han d'adaptar-se a les
prescripcions d'aquesta llei, seguint el procediment legalment
previst per cadascun dels reglaments. Tot això sense perjudici
que des de l'entrada en vigor d'aquesta comencin a aplicar-se
totes les mesures d’adequació que s’hi preveuen, utilitzant per
a això tots els productes tecnològics del mercat que es revelin
com a eficaços per a l’adequació històrico-ambiental.
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Segona.
La Conselleria de Comerç i Indústria de la Comunitat
Autònoma establirà convenis amb la Universitat de les Illes
Balears, els colAlegis professionals d’arquitectes, d enginyers
de camins d'enginyers industrials, d’enginyers de
telecomunicació i d’altres, amb la finalitat de fixar plans
d'investigació i homologació que permetin la màxima
reducció de les dimensions dels elements i les instalAlacions
i, igualment, l'estudi i la promoció de noves tecnologies
d'aplicació a la millora de l'adequació històrico-ambiental de
les xarxes d’instalAlacions.
Tercera.
Les companyies subministradores establiran un programa de
racionalització dels serveis amb la finalitat de procedir a la
retirada immediata de tots els elements que a l'actualitat
siguin innecessaris o estiguin fora de servei, i a l'adequació
dels materials a les condicions històrico-ambientals.
Quarta.
En el termini d'un any, la Conselleria de Cultura establirà un
pla per a la substitució de les tapes de nínxols de presa i
connexió existents que siguin inadequades i per a
l'homologació de les que hagin de substituir-les. L'esmentat
pla haurà de tenir en compte, per una part, l'impacte
ambiental de les esmentades tapes i, per una altra, les
previsions per a l'execució de l'adequació total de les xarxes
de cada sector.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 112200 de Presidència del Govern, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2614/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 126100 de Presidència del Govern, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2615/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 126500 de Presidència del Govern, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2616/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 134100 de Presidència del Govern, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2617/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 751100 de la Conselleria de Turisme, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2618/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 422002 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2619/92.

DISPOSICIÓ FINAL
En el termini de sis mesos, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears ha d'haver culminat la reorganització i la
dotació de competències als organismes que en depenen als
quals aquesta llei atribueix funcions en defensa de l'entorn
històrico-artístic.
En particular, ha de dotar de mitjans i personal tècnic
qualificat les respectives comissions de patrimoni de la
Comunitat Autònoma.
A Palma de Mallorca, a denou de desembre de mil
nou-cents noranta-u.
EL PRESIDENT,
Gabriel Cañellas Fons.
La Consellera de Cultura, Educació i Esports,
Maria Antònia Munar i Riutort.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 8 de setembre del 1992
d'acord amb l’article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 112100 de Presidència del Govern,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2613/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 422007 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2620/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 451001 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2621/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 451004 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2622/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 453005 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2623/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 455001 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2624/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2625/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2626/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 457001 de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2627/92 .
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 458001 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep
Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2628/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 611100 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2629/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612100 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2630/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612200 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2631/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612300 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2632/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda (22606 reunions i conferències; 22706 estudis i
treballs tècnics), formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep
Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2633/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda (24000 dotació per serveis nous), formulada pel
Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2634/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 711100 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2635/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 431200 de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2636/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 432100 de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2637/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 433100 de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2638/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 511100 de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2639/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 513200 de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2640/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
Subprograma 411100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2641/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 412100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2642/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 413100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2643/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 443200 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2644/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 511200 de la Conselleria de Treball i
Transports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2645/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 443400 de la Conselleria de Comerç i Indústria,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2646/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 621000 de la Conselleria de Comerç i Indústria,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2647/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 6211 00 de la Conselleria de Comerç i Indústria,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2648/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 721100 de la Conselleria de Comerç i Indústria,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2649/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 724100 de la Conselleria de Comerç i Indústria,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2650/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 121301 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2651/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 124200 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2652/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses del
subprograma 455101 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2653/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 463100 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2654/92.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 121000 de la Secció 31 Serveis Comuns,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2655/92.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 612500 de la Secció 31 Serveis Comuns,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2656/92.

Govern.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses
del subprograma 411100 de la Secció 74 Servei Balear de
Salut, formulada pel Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2657/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajudes al
sector de les teuleres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM RGE núm.
2659/92.

Despeses del subprograma 112200 de Presidència del

Quines han estat les despeses de Presidència durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22703 Postals
22706 Estudis i treballs tècnics del subprograma
112200 Relacions Institucionals, especificant-ne, concepte de
la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a aplicació de
la LOGSE al Conservatori de Música, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM
RGE núm. 2665/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Palma, a 9 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

A)
Despeses del subprograma 126100 de Presidència del
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Govern.
Quines han estat les despeses de Presidència durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:
22100 Subministraments
22601 Atencions protocolAlàries
22700 Neteja i endreç
22709 Altres treballs

Despeses del subprograma 112100 de Presidència
del Govern.
Quines han estat les despeses de Presidència durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 112100 Presidència,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

del subprograma 126100, especificant-ne, concepte de
la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 126500 de Presidència del
Govern.
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Quines han estat les despeses de Presidència durant
els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

22602 Publicitat i propaganda
221506 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 126500, especificant-ne, concepte
de la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol, licita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 422002 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

E)

22706 Estudis i treballs tècnics

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA., d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

del subprograma 422002 Direcció General d'Educació,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Despeses del subprograma 134100 de Presidència
del Govern.
Quines han estat les despeses de Presidència durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
del subprograma 134100, especificant-ne, concepte
de la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 422007 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

F)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
sol-licita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 751100 de la Conselleria
de Turisme.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Turisme durant els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:
22100 Subministraments
22200 Comunicacions i transports
22601 Atencions protocolAlàries
22706 Estudis i treballs tècnics
23000 Dietes
del subprograma 751100 Direcció i Serveis
Generals, especificant-ne concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 422007 Formació Musical i creació
Escoles de Música, centre de cost 13202 Conservatori,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

K)

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol'licita resposta
per escrit.

Despeses del subprograma 451001 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.

Despeses del subprograma 453005 de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

22100 Subministraments
22200 Comunicacions i transports
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22609 Altres despeses diverses
22706 Estudis i treballs tècnics
22709 Altres treballs

22609 Altres despeses diverses
22706 Estudis i treballs tècnics
22709 Altres treballs
del subprograma 453005 Arts Plàstiques, centre de
cost 13102 Llotja, especificant-ne, concepte de la despesa,
quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha
realitzat i/o ordenat la despesa.

del subprograma 451001 Secretaria General Tècnica,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat
la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 451004 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 455001 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22609 Altres despeses diverses
22706 Estudis i treballs tècnics
22709 Altres treballs

del subprograma 455001 Servei de Promoció
Socio-cultural, centre de cost 13101, especificant-ne, concepte
de la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com
la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

d e l s u b p r o g r a ma 4 5 1 0 0 4 C o m i s s i ó
Interdepartamental de la Dona, especificant-ne, concepte de
la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

M)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
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següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 455002 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

22709 Altres treballs
22799 Treballs realitzats per altres empreses
del subprograma 457001 Direcció General d'Esports,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22606 Reunions i conferències
del subprograma 455002 Tercera Edad, centre de
cost 13101, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

N)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balear's, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del subprograma 458001 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22706 Estudis i treballs tècnics

Despeses del subprograma 455002 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

del subprograma 458001 Arqueologia, centre de cost
13109 Servei de Patrimoni, especificant-ne, concepte de la
despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22606 Reunions i conferències
22709 Altres treballs
del subprograma 455002 Tercera Edat, centre de
cost 13108 Centre Social de Manacor, especificant-ne,
concepte de la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor,
així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol'licita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 611100 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

O)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 457001 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22609 Altres despeses diverses
22706 Estudis i treballs tècnics

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics del subprograma
611100 Direcció General, centre de cost 1400, especificant-ne,
concepte de la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor,
així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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Despeses del subprograma 612300 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

R)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 612100 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22200 Comunicacions i transports
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 612300 control intern i comptabilitat
pública, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 612100 previsió i política
econòmica, centre de cost 14100, especificant-ne, concepte de
la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol'licita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 613100 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

S)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 612200 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 613100 gestió o inspecció de tributs,
centre de cost 14200 Direcció General d'Hisenda,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa.

22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 612200 programació i política
pressupostària, centre de cost 14300 Direcció General de
Pressuposts, especificant-ne, concepte de la despesa,
quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

T)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del subprograma 613100 de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
24000 Dotació per serveis nous
del subprograma 613100 gestió i inspecció de tributs,
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El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

entre de cost 14204 imposts de nova implantació,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les ]les Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 711100 de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22100 Subministraments
22200 Comunicacions i transports
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
23000 Dietes, locomoció
del subprograma 711100 millora dels serveis, centre
de cost 15002 Conselleria i S. Gral. Tècnica, especificant-ne,
concepte de la despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor,
així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 432100 de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 432100 planificació i ordenació
urbanística, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat
i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 433100 de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Y)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 431200 de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:
22200 Comunicacions i transports
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
del subprograma 431200 habitatge i arquitectura,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.

Quines ban estat les despeses de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:
22200 Comunicacions i transports
22606 Reunions i conferències
22609 Altres despeses diverses
22706 Estudis i treballs tècnics
23000 Dietes, locomoció i trasllats
del subprograma 433100 protecció del medi ambient,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

AD)

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Despeses del subprograma 511100 de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Despeses del subprograma 411100 de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22609 Altres despeses diverses
del subprograma 511100 Direcció i Serveis Generals
de la Conselleria, especificant-ne, concepte de la despesa,
quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha
realitzat i/o ordenat la despesa.

22200 Comunicacions i transports
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 411100 Direcció i Serveis Generals,
especificant- ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat
la despesa.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
AE)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 513200 de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant els anys
1991 i 1992 dels subconceptes:

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 412100 de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 513200 conservació i explotació de
la xarxa de carreteres, especificant-ne, concepte de la
despesa, quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa.

22100 Subministraments
del subprograma 412100 assistència hospitalària,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
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Despeses del subprograma 413100 de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

del subprograma 511200 Direcció i Serveis Generals,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
Ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22602 Publicitat i propaganda
del subprograma 413100 Promoció de la Salut,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la
despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

A la Mesa del Parlament de les l11es Balears.
Despeses del subprograma 443400 de la Conselleria
de Comerç i Indústria.

AG)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 443200 de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 443400 energia i medi ambient,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22602 Publicitat i propaganda
22706 Estudis i treballs tècnics
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
del subprograma 443200 atenció i defensa del
consumidor, especificant-ne, concepte de la despesa,
quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 621000 de la Conselleria
de Comerç i Indústria.

AH)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 511200 de la Conselleria
de Treball i Transports.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Treball i Transports durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22706 Estudis i treballs tècnics

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22606 Reunions i conferències
del subprograma 621000 promoció i regulació de
l'artesania, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat
i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

AK)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Despeses del subprograma 724100 de la Conselleria
de Comerç i Indústria.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22200 Comunicacions i transports
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22709 Altres Treballs

Despeses del subprograma 621100 de la Conselleria
de Comerç i Indústria.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
22609 Altres despeses diverses
22706 Estudis i treballs tècnics
22709 Altres Treballs
del subprograma 621100 reforma de les estructures,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat
la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)

del subprograma 724100 promoció industrial i
tecnològica, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat
i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 121301 de la Conselleria
Adjunta a la Presidència

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta per escrit.
Despeses del subprograma 721100 de la Conselleria
de Comerç i Indústria.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

Quines han estat les despeses de la Conselleria
Adjunta a la Presidència durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22601 Atencions protocolAlàries
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 121301 manteniment, serveis
centrals inversions, especificant-ne, concepte de la despesa,
quantitat data, proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

22601 Atencions protocolAlàries
22602 Publicitat i propaganda
del subprograma 721100 Direcció i Serveis
Generals, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat
la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de

Despeses del subprograma 124200 de la Conselleria
Ajunta a la Presidència
Quines han estat les despeses de la Conselleria
Adjunta la Presidència durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
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del subprograma 124200 relacions amb altres
administracions; especificant-ne, concepte de la despesa,
quantitat, data, proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 121000 de la Secció 31
Serveis Comuns
Quines han estat les despeses de la Secció 31 Serveis
Comuns, durant l'any 1992 dels subconceptes:

Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual sol'
licita resposta per escrit.

22609 Despeses diverses
del subprograma 121000 Serveis Generals,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.

Despeses del subprograma 455101 de la Conselleria
Adjunta a la Presidència

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Quines han estat les despeses de la Conselleria
Adjunta a la Presidència durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
22602 Publicitat i propaganda
22606 Reunions i conferències
del subprograma 455101 promoció, Serveis per a la
Joventut, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 612500 de la Secció 31
Serveis Comuns
Quines han estat les despeses de la Secció 31 Serveis
Comuns, durant els anys 1991 i 1992 dels subconceptes:

AQ)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament
de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual sol,
licita resposta per escrit.

22602 Publicitat i propaganda
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 612500 diversificació de l'activitat
econòmica, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat
i/o ordenat la despesa.

Despeses del subprograma 463100 de la Conselleria
Adjunta a la Presidència
Quines han estat les despeses de la Conselleria
Adjunta a la Presidència durant els anys 1991 i 1992 dels
subconceptes:
22706 Estudis i treballs tècnics
del subprograma 463100 atenció i servei al ciutadà,
especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat, data,
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
Josep Alfonso i Villanueva, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d’acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Despeses del subprograma 411100 de la Secció 74
Servei Balear de Salut.
Quines han estat les despeses de la Secció 74 Servei
Balear de Salut, durant el 1992, desglossant les despeses per
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24000 Dotació per serveis nous
del subprograma 411100 Direcció i Serveis
Generals, especificant-ne, concepte de la despesa, quantitat,
data, proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat
la despesa.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació de
bens adquirir a través de la transferència 202192, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2678/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació de
treballs realitzats amb càrrec a la generació de crèdit 190/92,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2679/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a canvi de destí
d'ajudes a empreses per subvencions de Presidència a la
modificació de crèdit 183/92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2680/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Ajudes al sector de les teuleres.
Atès que el sector de les teuleres es considera sector
preferent per a la concessió d'ajudes que té establertes la
Conselleria de Comerç i Indústria,
Com es canalitzen aquestes ajudes i quin tipus de
difusió se'ls dóna?
Quines empreses han solAlicitat ajudes?
Quines ajudes i per quina quantitat s'han concedit?
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació de
treballs amb càrrec a la modificació de crèdit 123/92,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2681/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a desviació de
fons del Pla d'Embelliment de zones turístiques per inversions
immaterials a Cultura, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2682/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a desviació de
fons en detriment d'un nou servei per inversions immaterials a
la transferència 87/92, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2683/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a beneficiaris
de la subvenció a càrrec de la transferència 76/92, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2684/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a retribucions
personal eventual de la transferència 70192, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2685/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Aplicació de la LOGSE al Conservatori
Quines modificacions i canvis de programa es
produiran en el Conservatori de Música, com a conseqüència
de l'aplicació de la LOGSE?
De quina manera afectaran aquestes modificacions
a les Escoles Elementals de Música?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 15 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a reunions i
conferències de la modificació de crèdit 58/91, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2686/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a desviació de
fons a inversions industrials de modificació de crèdit 187/92,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2687/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a iniciatives
foment de treball 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2688/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció General de Transports
durant el 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2691/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció General d'Indústria
durant el 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2692/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció General d'Ordenació
Turística el 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valenti
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2693/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.5. qualitat de la
cabana ramadera, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2709/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció i Serveis Generals de
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
durant el 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2694/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 1. 6. petits regadius per
a la diversificació de les produccions, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2710/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
recaptació del subprograma del BOCAIB durant el 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2695/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.6. petits regadius per
a la diversificació de les produccions, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2711/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius de
la baixa de les partides referides a la Conselleria de Comerç
i Indústria en l'expedient 430/91, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2696/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 1. 7. cessament anticipat
de l'activitat agrària, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2712/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a no
compliment del mandat parlamentari sobre informatitzar els
jutjats de les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2697/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.7. cessament anticipat
de l'activitat agrària, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2713/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.1. qualitat
alimentària, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2702/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.1. lluita contra els
agents nocius de la flora autòctona, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2714/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.1. qualitat
alimentària, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2703/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.1. lluita contra els
agents nocius de la flora autòctona, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2715/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.2. creació
d'associacions per a la compra i venda, formulada pel
Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2704/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.2. lluita contra
l'erosió, formulada pel Diputat Hble. Sr. J Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2716/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.2. creació
d'associacions per a la compra i venda, formulada pel
Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2705/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.4. recolzament de
l’agroturisme, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2706/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.4. recolzament de
l'agroturisme, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2707/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.5. qualitat de la
cabana ramadera, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2708/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.2. lluita contra
l'erosió, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2717/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.3. millora forestal,
formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2718/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.3. millora forestal,
formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2719/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.5. creació d'àrees
recreatives i d'acampada pública, formulada pel Diputat Hble.
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2720/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.5. creació d'àrees
recreatives i d'acampada pública, formulada pel Diputat Hble.
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2721/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.6. gestió i millora
dels espais forestals privats, formulada pel Diputat Hble. Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2722/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.6. gestió i millora
dels espais forestals privats, formulada pel Diputat Hble. Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2723/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.7. millores
cinegètiques, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2724/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.7. millores
cinegètiques, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2725/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.8. conservació de la
vida silvestre, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2726/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.8. conservació de la
vida silvestre, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2727/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1991 dins la mesura 3.4. electrificació de
zones susceptibles d'acollida turística, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2734/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1992 dins la mesura 3.4. electrificació de
zones susceptibles d'acollida turística, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2735/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1991 dins la mesura 3.5. transferència de
tecnologia per al desenvolupament del turisme rural formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2736/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1992 dins la mesura 3.5. transferència de
tecnologia per al desenvolupament del turisme rural formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2737/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.6. millora
d'abastiments i sanetjaments en municipis turístics, formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2738/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.6. millora
d'abastiments i sanetjaments en municipis turístics, formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2739/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.1. recolzament al
turisme rural formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2728/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.7. millora dels
accessos a nuclis d'interès turístic, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2740/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.1. recolzament al
turisme rural formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2729/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.7. millora dels
accessos a nuclis d'interès turístic, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2741/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.2. foment de les
activitats artesanals i mercats locals, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2730/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.8. creació d'una
explotació de turisme rural formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2742/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1992 dins la mesura 3.2. foment de les
activitats artesanals i mercats locals, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2731/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.8. creació d'una
explotació de turisme rural formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2743/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.3. camins relacionats
amb el turisme rural formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2732/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.9. infraestructura
bàsica de telecomunicacions, formulada pel Diputat Hble. Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2744/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1992 dins la mesura 3.3. camins relacionats
amb el turisme rural formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2733/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa FONER.
Accions 1992 dins la mesura 3.9. infraestructura bàsica de
telecomunicacions, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2745/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER Accions 1991 dins la mesura 3.10. desenvolupament
del potencial endogen, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2746/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.10. desenvolupament
del potencial endogen, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2747/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 4.1. formació en
conservació del medi natural i lluita contra els seus agents
nocius, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2748/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER.. Accions 1992 dins la mesura 4.1. formació en
conservació del medi natural i lluita contra els seus agents
nocius, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2749/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1991 dins la mesura 4.2. formació de
tècniques noves i/o complementàries a les explotacions
agropecuàries, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm.2750/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
FONER. Accions 1992 dins la mesura 4.2. formació de
tècniques noves i/o complementàries a les explotacions
agropecuàries, formulada pel Diputat Hble. Sr. 1. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2751/92.
Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a ampliació de crèdit núm 136/92, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 2765/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes
desenvolupats del Fons Social Europeu durant l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 2776/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució de
la immigració, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 2777/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució de
l'atur, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 2778/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a pensions no
Contributives, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 2779/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Relació de bens a adquirir a través de la transferència
202/92.
Quins terrenys pensa adquirir Presidència amb els
23.265.000 ptes., els quals ha incrementat la corresponent
partida pressupostària provinents de la transferència 202/92?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a ampliació de crèdit núm. 157/92, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 2766/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a ampliació de crèdit núm 191/92, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
i EEM.
RGE núm. 2767/92.
Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a transferència núm 202/92, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 2768/92.
Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a factura de l'empresa subministradora d'aigua a la
urbanització S'Almonia, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
2769/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a entitats
colAlaboradores amb programes del Fons Social Europeu,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM i EEM . RGE núm. 2774/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes
desenvolupats del Fons Social Europeu des del mes de gener
del 1992 fins a l'actualitat, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 2775/92.

AY)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Relació dels treballs realitzats a càrrec de la generació
de crèdit 190/92.
Quins estudis o treballs tècnics ha previst realitzar la
Conselleria Adjunta a la Presidència amb els 10 milions d'alta
provinents de la generació de crèdit 190/92?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les l11es Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

BC)

Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual sol'licita resposta per escrit.

Canvi de destí d'ajudes a empreses per subvencions
de Presidència a la modificació de crèdit 183/92.
Quin ha estat el motiu pel qual s'han donat de baixa
25 milions d'ajudes a l'empresa dels que disposava la
Conselleria d'Indústria i Comerç i s'han donat d'alta com a
subvencions a
Presidència a la modificació de crèdit 183/92?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Desviació de fons en detriment d'un nou servei per
inversions immaterials a la transferència 87/92.
A que es destinaran els 30 milions d'inversions
immaterials que es donen d'alta amb la transferència 87/92 en
detriment del funcionament d'un nou servei?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Relació dels treballs a càrrec de la modificació de
crèdit 123/92.

Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Beneficiaris de la subvenció a càrrec de la
transferència 76/92.
A quines famílies o institucions sense fi de lucre es
destinen els 63 milions que es donen d'alta amb la transferència
76/92, fent-ne una relació detallada del nom de l'entitat,
l'objecte de la subvenció i la quantia?

Quins estudis o treballs tècnics es realitzaran amb els
29.370.000 ptes. amb que s'ha incrementat l'esmentada
partida pressupostària a través de la modificació de crèdit
123/92 a la
Conselleria d'economia?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A Ja Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Desviació de fons del Pla d'Embelliment de zones
turístiques per inversions immaterials a Cultura.

Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Retribucions personal eventual de la transferència
70/92.
Quin ha estat el motiu pel qual s'ha incrementat en 36
milions la partida pressupostària de retribucions de personal
eventual de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a través
de la transferència 70/92?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quin motiu ha estat el que ha fet donar de baixa 30
milions del Pla d’inversions a zones turístiques per transferirlos a "despeses d'inversions de caràcter immaterial a la
Conselleria de Cultura?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

BF)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
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de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)

Reunions i conferències de la modificació de crèdit
58/91.
Quin ha estat el motiu a que es pensen destinar els
8.500.000 ptes. amb els quals s'incrementa la partida
pressupostària de la Conselleria d'Economia i Hisenda de
reunions i
conferències a través de la transferència 58/91?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Falta de recaptació d'ingressos de la Direcció General
de Transports el 1991.
Per quins motius la Direcció General de Transports
d'una previsió d'ingressos de taxes i altres ingressos (capítol 3)
de 115 milions al Pressupost del 1991 n'ha recaptat 15 milions
i en té 51 pendents de cobrar?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

BG)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma, la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Desviació de fons a inversions industrials de
modificació de crèdit 187/91.
En data 15-3-91 la Conselleria d'Agricultura i Pesca
efectuà una modificació de crèdit 187/91 destinant 21 milions
de pessetes que anaven inicialment dirigits a subvencions de
capital i empreses privades desviant-los a inversions
materials:
Quines inversions s'han fet amb càrrec a aquesta
partida, fent-ne una relació detallada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Falta de recaptació d'ingressos de la Direcció General
d'Indústria el 1991.
Per quins motius la Direcció General d'Indústria d'una
previsió d'ingressos de 150 milions de taxes i altres ingressos
(capítol 3) només n'ha ingressat 98 en el subprograma de
control industrial als pressuposts del 1991?

Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
BK)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Iniciatives foment de treball 1991.
Com a conseqüència de l'expedient 145/91 de
generació de crèdit, es van destinar 148.324.700 pts. a un
projecte de formació i foment de treball.
Quantes i quines iniciatives ha tengut el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb càrrec a
aquesta partida pressupostària, ha duit a terme, fent-ne una
relació detallada del concepte i la quantia destinada?
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Falta de recaptació d'ingressos de la Direcció General
d'Ordenació Turística el 1991.
Per quins motius la Direcció General d'Ordenació
Turística d'una previsió d'ingressos de 276 milions en concepte
de taxes i altres ingressos (capítol 3) als Pressuposts del 1991
n'han ingressat 96 milions?
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
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la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)

Falta de recaptació d'ingressos de la Direcció i
Serveis Generals de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori el 1991.
Per quins motius la Direcció i Serveis Generals de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori d'una
previsió d'ingressos de 59 milions en concepte de taxes i
altres ingressos als Pressuposts del 1991 n'han ingressat 3
milions?
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol'licita resposta
per escrit.
Manca de recaptació del subprograma del BOCAIB
del 1991.
Quins han estat els motius pels quals d'una previsió
d'ingressos de 86 milions de pessetes en el subprograma del
BOCAIB dels Pressuposts del 1991 s'ha passat a una
recaptació
de 27 milions?
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Motius de la baixa de les partides referides a la
Conselleria de Comerç i Indústria a l'expedient 430/91

Valentí Valenciano, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
No compliment mandat parlamentari
informatitzar els jutjats de les Illes Balears.

sobre

A la tramitació dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de l'any 1991 s'aprovà introduir una
esmena que creà una partida pressupostària per informatitzar
els jutjats de les Illes Balears.
Per quins motius no s'ha complit aquest mandat
parlamentari, i s'ha donat de baixa aquesta partida en la
modificació de crèdit 524;91 i 535/92?
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes Balears,
adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.1.
qualitat alimentària.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.1 "millora i nou enfocament referit a la qualitat alimentària”,
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)

En la modificació de crèdit 430/91 es donen de baixa
més de 40 milions del Pressupost del 1991 de la Conselleria
d'Indústria i Comerç que tenien com a objecte la promoció de
productes de les Illes Balears, o de la finançació de la petita
i mitjana empresa, etc.
Quins han estat els motius pels quals s'han donat de
baixa les partides referides a la Conselleria d'Indústria a
l'expedient 430/91?
A quina inversió s'han destinat els 50 milions d'alta?
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.1.
qualitat alimentària.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.1 "millora í nou enfocament referit a la qualitat alimentària",
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? I de totes aquelles

1600

B.O.P.I.B. Núm. 44 - 21 de setembre del 1992

actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)

recolzament a l'agroturisme.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.4 "recolzament a l’agroturisme, amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.2
creació d'associacions per la compra i venda.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.2 "creació d'associacions per a la compra i venda en comú
de subministraments, serveis i productes", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament
de la seva imputació a les distintes administracions públiques
i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)

BU)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.4
recolzament a l'agroturisme.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.4 "recolzament a l'agroturisme”, amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de la
despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de
la seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats? I de totes aquelles actuacions aprovades i
encara no realitzades.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.2
creació d'associacions per la compra i venda.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.2 "creació d'associacions per a la compra i venda en comú
de subministraments, serveis i productes", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament
de la seva imputació a les distintes administracions públiques
i agents privats? I de totes aquelles actuacions aprovades i
encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.4

BV)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.5
qualitat cabana ramadera.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.5 "millora de la qualitat de la cabana ramadera", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.

BX)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
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Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)

Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.5
qualitat cabana ramadera.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.5 "millora de la qualitat de la cabana ramadera", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? I de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.7
cessament anticipat de l'activitat agrària.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.7 "cessament anticipat de l'activitat agrària", amb indicació
del beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de
la seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

BY)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 1.6
petits regadius per a la diversificació de les produccions.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.6 “petits regadius per a la diversificació de les
produccions”, amb indicació del beneficiari, municipi que
correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.7
cessament anticipat de l'activitat agrària.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.7 "cessament anticipat de l'activitat agrària", amb indicació
del beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de
la seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats? I de totes aquelles actuacions aprovades i
encara no realitzades.

BZ)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la gual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 1.6
petits regadius per a la diversificació de les produccions.
Quines accions s’han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
1.6 “petits regadius per a la diversificació de les
produccions”, amb indicació del beneficiari, municipi que
correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats? I de totes

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Paria ment de les Illes Balears,
CC)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.1
lluita contra els agents nocius de la flora autòctona.
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Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.1 "lluita contra els agents nocius de la flora autòctona", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.2
lluita contra l'erosió.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.2 "lluita contra l'erosió”, amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats? I de totes aquelles actuacions aprovades i encara no
realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.1
lluita contra els agents nocius de la flora autòctona.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.1 "lluita contra els agents nocius de la flora autòctona", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? l de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.2
lluita contra l'erosió.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.2 "lluita contra l'erosió", amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.3
millora forestal.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.3 "millora forestal", amb indicació del beneficiari, municipi
que correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.3
millora forestal.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.3 "millora forestal", amb indicació del beneficiari, municipi
que correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats? I de totes
aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.
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Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.6 "accions conveniades entre ens públics i propietaris per la
gestió i millora dels espais forestals privats", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de la
despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de
la seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats?

CI)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.5
creació d'àrees recreatives i d'acampada pública.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.5 "creació d'àrees recreatives i d'acampada pública", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 2.6
gestió i millora dels espais forestals privats.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.6 "millora i nou enfocament referit a la qualitat alimentària",
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? I de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOClALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.5
creació d'àrees recreatives i d'acampada pública.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.5 "creació d'àrees recreatives i d'acampada pública”, amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? I de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOClALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.7
millores cinegètiques.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.7 "millores cinegètiques", amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats?

CK)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.6
gestió i millora dels espais forestals privats.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

a les distintes administracions públiques i agents privats? I de
totes aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.

CN)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.7
millores cinegètiques.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.7 "millores cinegètiques", amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats? l de totes aquelles actuacions aprovades i encara no
realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.1
recolzament al turisme rural.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.1 "recolzament al turisme rural”, amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de la
despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de
la seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats?

CO)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.8
conservació de la vida silvestre.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.8 "conservació de la vida silvestre", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament
de la seva imputació a les distintes administracions públiques
i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual sol'licita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.1
recolzament al turisme rural.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.1 "recolzament al turisme rural", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de la
despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de
la seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats? I de totes aquelles actuacions aprovades i
encara no realitzades.

CP)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 2.8
conservació de la vida silvestre.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
2.8 "conservació
de la vida silvestre", amb indicació del beneficiari, municipi
que correspongui, així com quantia de la despesa o inversió
que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.2
foment de les activitats artesanals i mercats locals.
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Quines accions s'ban realitzat durant l'any 1.991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d’objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.2 “foment de les activitats artesanals i mercats locals, amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
J, Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d’acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.3
camins relacionats amb el turisme rural
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.3 "camins relacionats amb el turisme rural o que inciten a
generar l'esmentada activitat”, amb indicació del beneficiari)
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats? I de totes aquelles actuacions aprovades i encara no
realitzades.

Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.2
foment de les activitats artesanals i mercats locals.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones (l'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.2 “foment de les activitats artesanals i mercats locals” amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui) així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? I de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
ja següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.4
electrificació de zones susceptibles d'acollida turística.
Quines accions s'han realitzat durant l’any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d’objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.4 "electrificació de zones susceptibles d'acollida turística",
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quan tia de la despesa o inversió que s’hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.3
camins relacionats amb el turisme rural
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d’objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.3 “camins relacionats amb el turisme rural o que inciten a
generar l'esmentada activitat”, amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que s’hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i L1opis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.4
electrificació de zones susceptibles d’acollida turística.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.4 "electrificació de zones susceptibles d'acollida turística",
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
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desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? l de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.6
millora d'abastiments i sanejaments en municipis turístics.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.6 "millora d'abastiments i sanejaments en municipis turístics,
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?

CZ)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.5
transferència de tecnologia per al desenvolupament del
turisme rural.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.5 "transferència de tecnologia per al desenvolupament del
turisme rural", amb indicació del beneficiari, municipi que
correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual sol'licita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.6
millora d'abastiments i sanejaments en municipis turístics.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.6 "millora d'abastiments i sanejaments en municipis turístics",
amb indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així
com quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? I de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.

DA)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.5
transferència de tecnologia per al desenvolupament del
turisme rural.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.5 "transferència de tecnologia per al desenvolupament del
turisme rural", amb indicació del beneficiari, municipi que
correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats? l de totes
aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.7
millora dels accessos a nuclis d'interès turístic.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.7 "millora dels accessos a nuclis d'interès turístic", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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de la seva imputació a les distintes administracions públiques
i agents privats? l de totes aquelles actuacions aprovades i
encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.7
millora dels accessos a nuclis d'interès turístic.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.7 "millora dels accessos a nuclis d'interès turístic", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? l de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)

DH)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.9
infraestructura bàsica de telecomunicacions.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.9 "infraestructura bàsica de telecomunicacions", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats?

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 3.8
creació d'una explotació de turisme rural.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.8 "creació
d'una explotació de turisme rural", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament
de la
seva imputació a les distintes administracions públiques i
agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.8
creació d'una explotació de turisme rural.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.8 "creació
d'una explotació de turisme rural", amb indicació del
beneficiari, municipi que correspongui, així com quantia de
la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb desglossament

DI)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 3.9
infraestructura bàsica de telecomunicacions.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu SB de Balears) dins la mesura
3.9 "infraestructura bàsica de telecomunicacions", amb
indicació del beneficiari, municipi que correspongui, així com
quantia de la despesa o inversió que s'hagi realitzat, amb
desglossament de la seva imputació a les distintes
administracions públiques i agents privats? l de totes aquelles
actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Quines accions s'han realitzat durant t'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
4.1"formació en conservació del medi natural i lluita contra els
seus agents nocius” amb indicació del beneficiari, municipi que
correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i L1opis.

Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura
3.10 desenvolupament del potencial endogen.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.10 "desenvolupament del potencial endogen, mitjançant el
foment i recolzament de les activitats dels organismes públics
que fomenten la innovació tecnològica aplicada a les
activitats de les petites i mitjanes empreses no relacionades
amb el sector agrari", amb indicació del beneficiari, municipi
que correspongui, així com quantia de la despesa o inversió
que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació
a les distintes administracions públiques i agents privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual sol'licita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 4.1
formació en conservació del medi natural i lluita contra els seus
agents nocius.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
4.1 "formació en conservació del medi natural i lluita contra els
seus agents nocius” amb indicació del beneficiari, municipi
que correspongui, així com quantia de la despesa o inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats? I de totes
aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura
3.10 desenvolupament del potencial endogen.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
3.10 "desenvolupament del potencial endogen, mitjançant el
foment i recolzament de les activitats dels organismes públics
que fomenten la innovació tecnològica aplicada a les
activitats de les petites i mitjanes empreses no relacionades
amb el sector agrari", amb indicació del beneficiari, municipi
que correspongui, així com quantia de la despesa o inversió
que s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació
a les distintes administracions públiques i agents privats? I de
totes aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 4.1
formació en conservació del medi natural i lluita contra els
seus agents nocius.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Programa FONER. Accions 1991 dins la mesura 4.2
formació de tècniques noves i/o complementàries a les
explotacions agropecuàries.
Quines accions s'han realitzat durant l'any 1991 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
4.2 "formació de tècniques noves i/o complementàries a les
explotacions agropecuàries", amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que hagi realitzat, amb desglossament de la seva
imputació a les distintes administracions públiques i agents
privats?
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DO)

DR)

J. Francesc Triay, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb 'el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de
resposta escrita, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Programa FONER. Accions 1992 dins la mesura 4.2
formació de tècniques noves i/o complementàries a les
explotacions agropecuàries.
Quines accions s’han realitzat durant l'any 1992 a
càrrec del programa operatiu FONER (intervencions
estructurals en zones d'objectiu 5B de Balears) dins la mesura
4.2 "formació de tècniques noves i/o complementàries a les
explotacions agropecuàries”, amb indicació del beneficiari,
municipi que correspongui, així com quantia de la despesa o
inversió que
s'hagi realitzat, amb desglossament de la seva imputació a les
distintes administracions públiques i agents privats? I de totes
aquelles actuacions aprovades i encara no realitzades.
Palma, 8 de setembre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Ampliació de crèdit núm. 191/92.
Per quin motiu s'ha produït l'ampliació de crèdit núm.
191/92 de 20.000.000 ptes?
Palma, 10 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de
resposta escrita, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Transferència 202/92.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrit, adreçada a la Conselleria
d’Economia i Hisenda.

Per quin motiu s'ha produït la transferència núm.
202/92 de 23.265.000 ptes?
Palma, 10 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Ampliació de crèdit núm. 136/92.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quin motiu s'ha produït l'ampliació de crèdit
núm. 136/92 de 25.000.000 ptes?
Palma 8, 10 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de
resposta escrita, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.
Facturació de l'empresa subministradora d'aigua a
l'urbanització s'Almonia

DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçada a la Conselleria
d’Economia i Hisenda.

Té constància la Conselleria el'Economia i Hisenda
que les factures de l'empresa subministradora d'aigua potable
de la urbanització s'Almonia del terme municipal de Santanyí,
es fan en nom de la "Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Conselleria d'Hisenda”.

Ampliació de crèdit núm. 157/92.
Per quin motiu s'ha produït l'ampliació de crèdit
núm. 157/92 de 50.000.000 ptes?
Palma, 10 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Prendrà la Conselleria d'Economia alguna mesura per
tal d'evitar aquest ús incorrecte?
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes persones han participat a cada un dels
programes i amb quin grau d'aprofitament?

DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta escrita.

Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Entitats colAlaboradores amb programes del Fons
Social Europeu.

DY)

Quines entitats han colAlaborat durant l'any 1991 i
1992 amb el Govern de les Illes Balears a l'hora de gestionar
el Fons Social Europeu?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de
resposta escrita.

En què ha consistit aquesta colAlaboració?
S'han rebutjat propostes de colAlaboració d'entitats?
A quines? Per quin motiu?
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Evolució de la immigració.
Quina és l'evolució de la immigració a cada una de les
Illes Balears i a cada població, des del padró municipal
d'habitants del 1986 fins a l'actualitat?
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta escrita.

DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

Programes desenvolupament del Fons Social
Europeu.
Quins programes s'han desenvolupat a cada una de
les Illes Balears del Fons Social Europeu, des del gener del
1992 fins a l'actualitat?

Evolució de l'atur.
Quina ha estat l'evolució de l'atur a cada una de les
Illes Balears durant el 1991 i 1992 (fins a l'actualitat)?
Quina és l'evolució de l'atur per poblacions?

Amb quins recursos s'ha comptat?
Quina és l'evolució de l'atur per sexes i grups d'edat?
Quins han estat els resultats?
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quantes persones han participat a cada un dels
programes i amb quin grau d'aprofitament?
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EA)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta escrita.
Programes desenvolupament del Fons Social
Europeu.
Quins programes s'han desenvolupat a cada una de
les Illes Balears del Fons Social Europeu, durant el 1991?
Amb quins recursos s'ha comptat?
Quins han estat els resultats?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de
resposta escrita.
Pensions no contributives.
Quina ha estat revolució de les Pensions no
Contributives a les Illes Balears?
Quantes han estat solAlicitades i quantes concedides
durant l'any 1991 i 1992, a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera?
Quantes han estat solAlicitades i quantes concedides a
cada població de les Illes Balears?

B.O.P.I.B. Núm. 44 - 21de setembre del 1992
Quina és la quantitat total que es distribueix a cada
illa durant l'any 1991 i el primer semestre del 1992?
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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expedients a què es refereix l'article 9è.2. del Reial Decret
909/1978 de 14 d'abril.
Ateses aquestes consideracions i que s'han produït
queixes sobre l'actuació dels ColAlegis en la tramitació dels
expedients per a la instalAlació de noves oficines de farmàcia,
el Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 8 de setembre del 1992,
d'acord amb l'm1Ícle 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE núm. 2658/92, relativa
a exercici de les competències en matèria d'ordenació
farmacèutica, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 9 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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 i EEM presenta la següent proposició
no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.
Exercici de les competències en matèria d'ordenació
farmacèutica.
Mitjançant el Reial Decret núm. 2567/80 de 7 de
novembre, es transferiren competències de l'Administració de
l'Estat en matèria de sanitat i cultura al Consell General
Interinsular de les Illes Balears. Entre aquestes, art. 7è. g, hi
figura "El otorgamiento de la autorización oportuna para la
creación, construcción, modificación, adaptación o supresión
de centros, servicios y establecimientos sanitarios de
cualquier clase y naturaleza, incluidos los balnearios y las
Entidades del Seguro Libre de Asistencia
Médico-Farmacéuticas".
Ho corroboren els Acords Autonòmics signats entre
el PSOE i el PP, concretament quan parla en el punt 3.7 de les
Competències dels Productes Farmacèutics especifica: "no
debe ser confundido con el “título "ordenación farmacéutica"
que en su momento ya dio lugar a los traspasos
correspondientes".
I ho ratifica l'escrit, registrat amb el núm. 743 de
data 14 d’abril del 1992, del Ministeri de Sanitat i Consum en
el qual s expressa "la competencia sobre expedientes de
oficinas de farmacia esta transferida a la Comunidad de las
Islas Baleares por Real Decreto 2567/1980, de 7 de
noviembre, y por tanto dicha Comunidad Autónoma es la
competente para resolver los expedientes a que se refiere el
Real Decreto 909/1978".
El fet pel qual no s'han assumit aquestes
competències es deu a què, amb anterioritat al traspàs
d'aquestes, la Direcció General d'Ordenació Farmacèutica
dictà una Resolució per la qual es delegaven en els colAlegis
Oficials de Farmacèutics la competència decisòria dels

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
assumir les competències en matèria d'Ordenació Farmacèutica,
transferides per Reial Decret 2567/1980 i, en el termini de tres
mesos, dicti el corresponent Decret que reguli la instrucció,
tramitació i resolució dels expedients d'instalAlació, trasllat i
transmissions d'oficines de farmàcia.
Palma, 2 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 8 de setembre del 1992,
d'acord amb 1'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2661/92, relativa a
contractació dels projectes d'inversió de capital previst en els
Pressuposts del 1992, amb solAlicitud de tramitació davant el
Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 9 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Contractació dels projectes d'inversió de capital
previst en els Pressuposts del 1992.
Els Pressuposts del 1992 preveien una inversió real
del Govern de la Comunitat Autònoma de 19.250.000.000,ptes. i una transferència de capital de 9.500.000.000,- ptes.
Durant el primer trimestre del 1992 el Govern de la
Comunitat Autònoma no ha contractat més de 4.000 milions de
pessetes.
Donada la situació de la nostra economia i en especial
la dels sectors de la construcció i la del comerç, és
imprescindible posar en marxa actuacions que activin els
20.000 milions que el Govern tenia previst invertir i que amb
tota seguretat encara no ha contractat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:
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"El Parlament de les Illes Balears acorda:

creixement econòmic equilibrat amb les possibilitats dels
nostres recursos i sostingut en el temps.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears contractarà, en el termini de dos mesos, la gran
majoria de projectes d'inversió i de transferències de capital
prevists en
els Pressuposts del 1992".

Es per tot això que el Grup Parlamentari Socialista,
presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

Palma, 2 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat, que en compliment de la Llei 8/1987, de dia 1
d'abril, d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, posi a
informació pública, en el termini màxim de sis mesos, l'Avanç
de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 8 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2666/92,
relativa a directrius d'ordenació territorial amb solAlicitud
de tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 9 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 8 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 2668/92, relativa a
directrius d'ordenació territorial amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.
D'acord amb allò que s’estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 9 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Directrius d'Ordenació Territorial.
Donada l'actual política econòmica i d'ordenació
territorial que està realitzant el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, fonamentalment conjuntural,
sense previsions, sense presentar i debatre en el si d'aquest
Parlament el model territorial i econòmic que es pretén amb
la seva acció de govern.
Comprovada la determinació que suposa per a
l'economia d'una comunitat la seva ordenació territorial,
definint la seva capacitat de creixement, possibilitats d'usos
del seu territori, creació de xarxes d'infraestructura, ..
Renunciant fins avui, aquest Govern a utilitzar l'ordenació
territorial com a un instrument imprescindible per tal
d'aconseguir un desenvolupament econòmic equilibrat i
sostingut, incomplint el que assenyala la seva llei d'Ordenació
Territorial en els terminis de presentació de les Directrius
d'Ordenació Territorial, i amb la mateixa justificació que la
Llei fa de la necessitat de la seva redacció.
Davant l'actual situació econòmica d'estancament en
el creixement, es fa necessari més que mai, comptar amb una
acció de Govern capaç d'establir les bases que possibilitin un
creixement econòmic sostingut, possible, d'acord amb la
nostra realitat, amb les suficients garanties jurídiques,
comptant amb el debat i participació de tots, forces polítiques,
colAlectius,
ciutadans.
No són suficients presentacions de planejaments
parcials a voltes sols als interessos particulars d'uns pocs, o a
obrir expectatives de creixement que mai es justifiquen per al
conjunt de tots, que no es justifiquen per a mantenir el

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Pla d'Ordenació de l’Oferta Turística (POOT).
La necessària ordenació de la nostra principal activitat
econòmica, la turística, requereix del Parlament la presa de
decisions que li donin un suport legal i jurídic adient a la
importància del sector a regular. El Pla Director Sectorial, per
si mateix, seria un recurs adequat, si la base en que s'estalonàs
fos les corresponents Directrius d'Ordenació Territorial,
solAlicitades per tots els sectors econòmics, sindicals i socials
de la Comunitat. Aquestes Directrius haurien resolt gran part
dels problemes urbanístics que el propi POOT intenta resoldre
de manera no idònia.
La nostra societat a través dels sectors més
representatius va demanant des de fa més de cinc anys, un pla
d'ordenació de l'oferta turística. El Govern de la CAIB a través
del seu Conseller, ho va assumir des del primer moment, i el
compromís ha estat ajornat dia a dia i encara avui no ha vist la
llum.
La urgència de fer-ho, i fer-ho en seguretat i eficàcia
es veu entorpit per interessos sectorials que prevalen per
damunt dels colAlectius, a moments en que es imprescindible
prendre mesures davant la conjuntura econòmica en que ens
situem.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent,
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- “El Parlament insta el Govern de la Comunitat a
presentar el Pla d’Ordenació de l'Oferta Turística pel seu
pronunciament.
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Balears.
És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM i
l'EEM presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI

2.- El Parlament insta el Govern de la Comunitat que
en el temps més breu possible, i sempre dins el període de
sessions de l'any 1992, a presentar al Parlament de les Illes
Balears, les mesures legals corresponents per donar suport al
Pla d’Ordenació de l'Oferta Turística en la forma
parlamentaria que garanteixi la seguretat jurídica i l'eficàcia
adequada a l'objectiu d’aconseguir una oferta turística de
qualitat prou diversificada i la desaparició de l'oferta obsoleta
en l'aplicació de la Llei 3/1990 per la qual es crea i regula el
Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a les
Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que compleixi els compromisos adquirits amb el Pla
d'extensió de l'educació física als centres docents.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que dugui a terme totes les gestions
necessàries per a fer possible l'execució dels compromisos
adquirits del Ministeri d'Educació i Ciència i per la Conselleria
de Cultura del Govern de les Illes Balears.
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas

3.- El Parlament insta el Govern de la Comunitat a
presentar les mesures cautelars necessàries per que el Pla no
sigui desvirtuat abans de la seva aplicació”.
Palma, 4 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 15 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE núm. 2771/92, relativa
a Pla d'extensió de l'educació física als centres docents, amb
solAlicitud de tramitació davant el Ple.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 15 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2772/92, relativa a Pla
Director Sectorial de ports esportius, amb solAlicitud de
tramitació davant el
Ple.
D'acord amb allò que estableix l’article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la següent proposició
no de
llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Sobre el Pla Director Sectorial de ports esportius.
"El Parlament insta el Govern de la Comunitat a
elaborar un nou pla de ports esportius que satisfaci els següents
requeriments:

Pla d'extensió de l’educació física als centres
docents
El Pla d'extensió de l'educació física als centres
docents du camí de convertir-se en un dels més clars
exemples d'irresponsabilitat de banda del Govern central, que
no ha complert els seus compromisos amb els plans de 1990,
1991 i 1992.
D’aquesta manera nombrosos municipis de les Illes
Balears no podran comptar amb unes mínimes instalAlacions
cobertes per a la pràctica esportiva. L'any de les Olimpíades
i de l’Expo haurà estat l'any de les festes, de les despeses
multimilionàries, i l'any del retall d'una despesa absolutament
insuficient, però indispensables per tal d'anar-nos acostant a
uns nivells d'instalAlacions mínimament adequades.
Aquest incompliment del Ministeri d'Educació i
Ciència no pot deixar de ser qüestionat i denunciat, i aquesta
ha de ser una tasca del Parlament i del Govern de les Illes

1. Complir les determinacions de la Llei d'ordenació
territorial de les Illes Balears pels plans directors sectorials.
2. Complir les determinacions de la Llei d'espais
naturals de les Illes Balears.
3. Complir els criteris generals del Pla de ports
esportius aprovats pel Parlament.
4. Incorporar les previsions de la nova legislació
bàsica estatal sobre ports d'imminent promulgació.
5. Cobrir el buit normatiu en matèria de ports
esportius.
6. Incorporar les peticions municipals de major grau
de protecció del seu litoral.
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7. Establir amb rigor l'oferta actual de places i les
projeccions de la demanda.
8. Avaluar, per a cada zona, l'impacte ambiental i
deduir-ne el seu sostre d'acollida d'embarcacions esportives.
Palma, 11 de setembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

d) No estar separat/ada mitjançant expedient
disciplinari del servei dels òrgans constitucionals, estatutaris,
o de les Administracions Públiques de l'Estat.
e) No tenir cap malaltia o defecte que impedeixi
d'exercir normalment la funció pública.
f) Titulacions:
Graduat Escolar, Formació Professional de Primer
Grau o equivalent.
g) Estar en possessió del permís de conducció
categoria Bl.
Tercera.- Instàncies i admissió d'aspirants.

IV.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears en
reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992 es donà per
assabentada de l'error en la transcripció i publicació de la
relació de llocs de feina del Parlament, aprovada per la
Mesa de dia 8 de gener del 1992 i publicació en el BOPIB
núm. 30. L'error consisteix en el fet que a la pàg 1186 i al
lloc "Ordenances", allà on diu "Requisits, Carnet B-2", hi ha
de dir "Requisits, Carnet B-1".
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
B)
CONVOCATÒRIA PER A COBRIR
MITJANÇANT OPOSICIÓ EN TORN LLIURE
DIVERSES PLACES VACANTS A LA PLANTILLA
DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS.
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en
sessions celebrades dia 14 de juliol i dia 15 de setembre del
1992, i a l'empara del que s'estableix a l'article 2.3 de la Llei
2/1989, de dia 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als articles 3 i 9 de
l'Estatut de Personal de la mateixa Cambra, convoca oposició
per cobrir diverses places vacants a la plantilla del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears d'acord amb les
següents
bases:
Primera.- Objecte de la convocatòria.

Tothom que reuneixi les condicions de la Base Segona
i vulgui participar en aquestes proves selectives ha de presentar
en el Registre de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes
Balears, dins el termini de 20 dies a partir de la publicació
d'aquesta publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, una instància segons
el model que es facilitarà.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies,
l'Oficialia Major publicarà la llista provisional d'admesos i
exclosos en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. S'lli farà constar el nom i els cognoms dels aspirants
i el número del Document Nacional d'Identitat, i s'lli indicarà
la causa de no admissió dels aspirants exclosos per tal que
aquests, en el termini de 10 dies, puguin alAlegar o esmenar el
motiu de la seva exclusió.
Transcorregut el termini anterior, la Presidència del
Parlament resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi ha, i es farà pública la llista definitiva
d'aspirants admesos en el tauler d'anuncis del Parlament i, així
mateix n'ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
Els exercicis es realitzaran en un període no superior
a tres mesos.
Quarta.- Tribunal Qualificador.
El Tribunal Qualificador serà format per les persones
següents:
President:
El President del Parlament o Vice-President en qui
delegui.
Vocals:
- Dos membres de la Mesa.
- El Lletrat-Oficial Major, com a Secretari del
Tribunal.
- Un vocal nomenat d'entre els membres de la Junta de
Personal o designats per aquesta.

- Torn lliure, mitjançant oposició:

En cada cas es nomenaran els corresponents membres

Sis places del Cos d'Uixers, Grup D. Nivell 12.

suplents.

Segona.- Requisits personals.

Els membres del Tribunal notificaran a l'Oficialia
Major la seva renúncia quan hi concorrin les circumstàncies
que es preveuen a l'article 20 de la Llei de Procediment
Administratiu.

1.- Condicions generals dels aspirants:
a) Ser espanyol.
b) Tenir 18 anys complerts i no més de 65.
c) No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a
l'exercici de la funció pública.

Així mateix, els aspirants podran refusar els membres
del Tribunal quan hi concorrin les circumstàncies previstes a
l'article assenyalat al punt anterior.
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Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal
tendra la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
Perquè la constitució i les actuacions del Tribunal
siguin vàlides serà necessària l'assistència com a mínim de la
majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament.
Cinquena.- Procediment selectiu.
Per accedir a les places d'Uixers, els opositors
actuaran segons l'ordre establert en el sorteig que es farà
abans de començar el primer exercici.
Al llarg de les proves, els aspirants hauran de
demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement
de les dues llengües oficials de les Illes Balears, d'acord amb
el que s'estableix a l'article 45 de la Llei 2/1989, de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Sisena.El Tribunal Qualificador resoldrà tots els dubtes i
totes les incidències que puguin sorgir després d'haver-se
constituït i les que hi pugui haver durant la realització de les
proves. En tot cas, les seves decisions s'hauran d'adoptar per
majoria de vots.
Setena.- Desenvolupament de les proves.
• Exercici primer: de caràcter obligatori.
Constarà de dues parts:
- La primera consistirà a realitzar per escrit, en un
termini màxim d'una hora, un tema sobre cultura general
assenyalat pel Tribunal. Es valoraran el coneixement del
tema, la
composició gramatical i la claredat d'exposició. Aquesta part
tendrà una puntuació d'entre 0 i 5 punts.
- La segona consistirà a resoldre per escrit, en un
termini màxim de trenta minuts, un problema o més
problemes matemàtics (sumes, restes, multiplicacions,
divisions i tants per cent) a determinar pel Tribunal. Aquesta
part tendrà una puntuació d'entre 0 i 5 punts.
• Exercici Segon: de caràcter obligatori.
Consistirà a desenvolupar per escrit, en un termini
màxim d'una hora, un tema, d'entre dos, proposats pel
Tribunal. Aquest exercici tendrà una puntuació d'entre 0 i 10
punts.
• Exercici Tercer: de caràcter obligatori.
Consistirà a mantenir una entrevista amb el Tribunal
sobre les funcions a acomplir i les tasques a realitzar a la
plaça a la qual s'aspira, es valorarà l'adaptació del candidat al
lloc de feina. Aquest exercici tendrà una puntuació d'entre 0
i 10 punts.
• Exercici Quart: de caràcter voluntari.
Consistirà en la traducció del castellà al català d'un
text administratiu, de forma directa i sense diccionari en un
termini màxim de trenta minuts.
El text serà proposat pel Tribunal. Aquest exercici
tendrà una puntuació d'entre 0 i 2 punts.
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Vuitena.- Qualificació dels exercicis.
El Tribunal Qualificador qualificarà els exercicis, amb
caràcter eliminatori. Els aspirants necessitaran una puntuació
mínima de 5 punts per a cada exercici.
La puntuació es determinarà amb la mitjana aritmètica
de les atorgades per cadascun dels membres del Tribunal
Qualificador. Les puntuacions atorgades, així com la valoració
final, hauran de reflectir-se a l'acta que s'aixecarà a l'efecte.
Novena.Els temes per al desenvolupament de tots els exercicis
figuren a l'Annex I de les presents Bases.
Desena.Les dates de celebració del primer exercici es
publicaran en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears on es publiqui la llista definitiva d'admesos i exclosos
i també s'exposaran al tauler d'anuncis de la Cambra.
Les dates de realització dels exercicis posteriors als
primers de cada prova s'exposaran en el tauler d'anuncis de la
Cambra amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
Onzena.Acabades totes les proves per a l'accés a les vacants
s'exposarà la llista definitiva d'aprovats per ordre correlatiu a la
seva puntuació.
Dotzena.Es notificarà als aspirants que hagin obtingut plaça la
qualificació obtinguda perquè en el termini de quinze dies
hàbils comptats des de la data de notificació, aportin els
documents següents, acreditatius del compliment de les
condicions a què es refereix la Base Segona:
- Partida de naixement o certificat d'adquisició de la
nacionalitat espanyola.
- Certificació lliurada pel Registre General de Penals
i Rebels que acrediti que na s'està condemnat/ada a penes que
inhabiliten per a l'exercici de funcions públiques, lliurada, com
a màxim, tres mesos abans de la data final de presentació de
documents.
- Declaració jurada o promesa de no estar separat/ada,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis dels òrgans
constitucionals, estatutaris o de les Administracions públiques
de l’Estat.
- Certificat mèdic en què consti clarament que
l'aspirant no té cap malaltia o defecte que li impedeixi d'exercir
normalment la funció a desenvolupar.
- Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de
primer grau o equivalent.
Tretzena.Conclòs el termini de presentació de documents, es
procedirà per part del President del Parlament, al nomenament
corresponent dels aspirants que hagin obtingut plaça, que serà
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
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Catorzena.- Presa de possessió.

Ordre de Publicació

Efectuat el nomenament, els nomenats tendran un
termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent al
de la notificació del nomenament, per prendre possessió. Si
no en prenen possessió en el termini indicat, sense causa
justificada, restaran en situació de cessants.
Quinzena.- Norma final.

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears en reunió
celebrada dia 15 de setembre del 1992 acceptà l'escrit RGE
núm. 2671/92, presentat per l'Hble. Sra. Francesca Bassa i
Cubells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA mitjançant el
qual formalitza la seva renúncia a la condició de Diputada.

La present convocatòria i els actes que se'n deriven
podran ser impugnats d'acord amb el que es preveu a la Llei
de Procediment Administratiu.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

ANNEX I.
Ordre de Publicació
PROGRAMA
D'UIXERS.-

APLICABLE

AL

COS

1.- La Constitució Espanyola del 1978. Principis
Constitucionals.
2.- El cap d'Estat. La Monarquia Constitucional.
Configuració de la Monarquia a la Constitució Espanyola.
3.- L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
4.- Institucions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Funcions de cadascuna d'aquestes.
5.- L'Estatut del President de la Comunitat
Autònoma d'acord amb el que disposa la Llei de Règim
Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
6.- Els Consells Insulars.
7.- El Parlament de les Illes Balears: estructura i
funcions.
8.- El Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Conceptes generals. Estructura.
9.- La convocatòria del Ple del Parlament i de les
comissions parlamentàries.
10.- Les Sessions; classes; dies i hores hàbils; ordre
del dia; quòrum i classes.
11.- La Presidència del Parlament de les Illes
Balears.
12. La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Junta
de Portaveus.
13.- Procediment Legislatiu. Projectes de Llei.
Proposicions de Llei. Iniciativa popular. Iniciativa dels
consells insulars.
14.- Breu referència a la Llei de Funció Pública de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
15.- L'Estatut del Personal del Parlament de les Illes
Balears.

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears en reunió
celebrada dia 15 de setembre del 1992 es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 2756/92, presentat per la
Sra. Carmen Sagrado i Mesquida mitjançant el qual formalitza
la seva renúncia com a secretària del Senador.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 15 de setembre del 1992,
prèvia admissió per la Mesa de la Cambra del document
corresponent en reunió celebrada el mateix dia, acordà
d'aprovar la proposta presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA per a la celebració de la compareixença del Molt
Honorable Sr. President del Govern de la CA davant el Ple de
la Cambra, perquè informi sobre la situació plantejada amb la
destitució de la titular de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports. La data i l'ordre del dia de la sessió en què s'hagi de
celebrar aquesta compareixença es fixaran oportunament per
la mateixa Junta de Portaveus.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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