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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 393/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a construcció per part del Govern de la via de circumval•lació
al port d'Alcúdia 2232
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3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 466/93, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria. 2233

4. INFORMACIONS
A) Relativa a llista definitiva a les proves per a cobertura d'una plaça de Cap de Negociat de Protocol, grup B, i data del primer

exercici. 2233
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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda , davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts , sobre la
situació creada i les mesures adoptades per reintegrar els 425
milions entregats a la Societat Balear de Capital Risc. (RGE núm.
4912/92).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts , en sessió
celebrada dia 16 de febrer del 1993, tengué lloc la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, acompanyat del
Secretari General Tècnic de la Conselleria i del President de la
Societat Balear de Capital Risc, per tal d'informar sobre el tema de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller Adjunt a la
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre temes
de la Comissió interdepartamental de la dona. (RGE núm. 4831/92).

A la Comissió d'Assumptes Socials, en sessió celebrada
dia 16 de febrer del 1993, tengué lloc la compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller Adjunt a la Presidència, acompanyat de la Presidenta
de la Comissió interdepartamental de la dona, per tal d'informar
sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda , davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts , sobre la
liquidació d'imposts l'any 1992. (RGE núm. 4830/92).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts , en sessió
celebrada dia 23 de febrer del 1993, tengué lloc la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, per tal d'informar
sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

RGE núm. 55/93 (PCTI-0001), de la Comissió Tècnica
Interinsular , relativa a proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'Administració local. (Mesa de 23 de
febrer del 1993).

RGE núm. 55/93 (PCTI-0002), de la Comissió Tècnica
Interinsular , relativa a proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'informació turística. (Mesa de 23 de
febrer del 1993).

RGE núm. 55/93 (PCTI-0003), de la Comissió Tècnica
Interinsular , relativa a proposta de delegació de competències als
consells insulars en matèria de transports. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

Palma, a 24 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
Maria Lluïsa Cava de Llano i Carrió, Secretària de la

Comissió Tècnica Interinsular

CERTIFICA:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, aprovà la Proposta
d'atribució de competències als consells insularsd en matèria
d'Administració Local, amb el text literal que es transcriu a
continuació:

PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
A L S  C O N S E L L S  I N S U L A R S  E N  M A T È R I A
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Exposició de motius.

En data 28 de juny del 1982, el Ple del Consell General
Interinsular va aprovar un decret pel qual es delegaven als consells
insulars competències en matèria d'Administració Local.

La disposició transitòria novena, punt primer de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears imposa a les institucions
d'autogovern de les Illes Balears que respectin les competències que
els consells insulars hagin rebut de l'ens preautonòmic.

D'altra banda, aquesta mateixa disposició transitòria
novena estableix que els acords de la Comissió Tècnica Interinsular,
com a òrgan encarregat de distribuir entre els consells insulars les
competències a les quals fa referència l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia, adoptaran la forma de proposta al Parlament de les
Illes Balears, que si n'és el cas, l'aprovarà mitjançant una llei, i
estableix per tant el principi que tota atribució de competències als
consells insulars s'ha de realitzar a través d'una llei. Igualment,
aquest principi queda recollir i desenvolupat a la Llei de consells
insulars.
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Aquesta llei s'ajusta a les pautes que marca, en relació
als diversos aspectes de l'atribució de competències, la Llei de
consells insulars esmentada, com a reconeixement del caràcter
marc que comporta aquesta disposició legal, sense oblidar el
compliment de l'especialitat que suposa la disposició addicional
primera que diu que les lleis d'atribució de competències que
afecten les matèries de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, que incloguin competències afectades per la
disposició transitòria novena, tindran com a mínim el contingut
competencial dels decrets de delegació aprovats pel Consell
General Interinsular.

Per tot això, s'ha redactat la proposta present que recull,
degudament adaptades a la normativa vigent, les matèries
contingudes en el decret de l'any 1982, així com les que resulten
transferibles en virtut de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei
reguladora de les bases del règim local.

Article 1.-

En atenció a allò que estableixen els articles 39.1 de la
Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia i
12.3 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, per
aquesta llei, s'atribueixen als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera i amb caràcter de pròpies, totes
les competències executives i de gestió assumides per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb les
matèries següents, relatives als municipis de les Illes Balears.

1.- Demarcació territorial.

1.1. La constitució de noves entitats locals menors i la
modificació o la dissolució d'aquestes, quan siguin a petició de la
pròpia entitat local menor, a què fan referència els articles 42, 44
i 45 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.

1.2. La modificació d'entitats locals menors d'ofici,
prèvia audiència de les entitats i ajuntaments interessats i informe
del Consell d'Estat, així com faculta l'article 44 del Reial Decret
Legislativa 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

1.3. L'aprovació dels acords municipals sobre els límits
territorials i la separació patrimonial del municipi i de la nova o de
les noves entitats locals menors, segons l'article 43 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

1.4. Les fitacions dels termes municipals i la resolució
de les qüestions que se suscitin entre els municipis sobre les
fitacions dels termes municipals, i en aquests casos ha de precedir
el dictamen del Consell d'Estat. Això, d'acord amb l'article 10 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, i amb els articles 17 a 25 del Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.

1.5. La resolució definitiva dels expedients d'alteració de
termes municipals que es refereixin a incorporació, fusió o
segregació de municipis. Tot això, d'acord amb allò que disposen els
articles 2 a 9 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
mat`peria de règim local, i els articles 2 a 15 del Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.

1.6. L'aprovació dels canvis de denominació toponímics
dels municipis, d'acord amb allò que disposen els articles 11 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, i 26, 29 i 30 del Reglament de població i demarcació
territorial de les entitats locals.

1.7. L'aprovació de l'adopció, modificació o rehabilitació
d'escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears, d'acord
amnb el Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
7/1988, d'11 de febrer.

2.- Comissions gestores.

La designació nomenament de comissions gestores que
regeixin nous municipis resultants de la fusió d'altres, d'acord amb
l'article 16 del Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals.

3.- Disposició de béns patrimonials de les entitats locals.

3.1. L'autorització dels expedients d'alienació, permuta i
gravamen de béns immobles patrimonials de les corporacions locals,
quan el valor excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del
pressupost anual de la corporació, segons l'article 79 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i
l'article 109 del Reglament de béns de les entitats locals.

3.2. El coneixement dels expedients d'alienació, permuta
i gravamen de béns immobles patrimonials de les corporacions
locals, quan el valor no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris
del pressupost anual de la corporació, segons l'article 79 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

3.3. L'autorització per a la venda directa o permuta a favor
dels propietaris confrontats de parcel•les no utilitzables i sobrants
de vies públiques, quan el valor dels béns excedeixi del 25% dels
recursos ordinaris del pressupost anual de la corporació, d'acord
amb l'article 79 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim locall, i els articles 7, 109 i 115 del Reglament de
béns de les entitats locals.

3.4. El coneixement dels expedients per a la venda directa
o permuta a favor dels propietaris confrontats de parcel•les no
utilitzables i sobrants de vies públiques, quan el valor dels béns no
excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del pressupost anual de
la corporació, d'acord amb l'article 79 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vfigents en matèria de règim local, i els articles
7, 109 i 115 del Reglament de béns de les entitats locals.
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Article 2.-

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per
aquesta llei, els consells insulars ajustaran el funcionament al
règim establert en aquesta, així com a la Llei de consells insulars,
a la Llei de procediment administratiu i a la legislació emanada
del Parlament de les Illes Balears que resultin d'aplicació.

2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per a regular-ne el propi funcionament.

Article 3.-

No obstant l'atribució competencial que a favor dels
consells insulars estableix el contingut de l'article 1, correspon al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'exercici
de la potestat reglamentària normativa sobre les competències
atribuïdes als consells insulars per aquesta llei i d'acord amb les
limitacions establertes als apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut
d'Autonomia.

Article 4.-

Sense perjudici de la coordinació general a la qual fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els consells
insulars acordaran els mecanismes adequats de col•laboració i
informació mútua en les matèries objecte d'aquesta transferència.

Article 5.-

Ja que les matèries objecte d'aquesta transferència pel
seu caràcter ocasional o esporàdic no s'executen permanentment,
no dóna lloc a traspàs de mitjans.

Disposició addicional primera.-

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent,
una comissió paritària, la missió de la qual serà d'instrumentar la
transferència de la documentació que aquesta llei determina, així
com la de garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
terminis establerts per la legislació vigent.

Disposició addicional segona.-

Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat
de la transferència de competències prevista en aquesta llei, en els
drets i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears relatius a les competències
atribuïdes.

Disposició derogatòria.-

Resten sense efecte el Decret de 28 de juny del 1982, de
Delegació de competències del Consell General Interinsular de
Balears als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera en matèwria d'Administració Local, així com
qualsevol disposició contrària a aquesta llei.

Disposició final primera.-

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es
publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Disposició final segona.-

En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
de consells insulars, s'estableix dia 1 de gener del 1993 com a data
d'efectivitat de l'atribució competencial en concepte de pròpia.

Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President de la Comissió Tècnica Interinsular:
Francesc Gilet i Girart.

B) 
Maria Lluïsa Cava de Llano i Carrió, Secretària de la

Comissió Tècnica Interinsular

CERTIFICA:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, aprovà la Proposta
d'atribució de competències als consells insularsd en matèria
d'informació turística, amb el text literal que es transcriu a
continuació:

PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA D'INFORMACIÓ
TURÍSTICA

Exposició de motius.

En data 28 de juny del 1982, el Ple del Consell General
Interinsular va aprovar un decret pel qual es delegaven als consells
insulars competències en matèria d'oficines d'informació turística.

La disposició transitòria novena, punt primer de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears imposa a les institucions
d'autogovern de les Illes Balears que respectin les competències que
els consells insulars hagin rebut de l'ens preautonòmic.

D'altra banda, aquesta mateixa disposició transitòria
novena estableix que els acords de la Comissió Tècnica Interinsular,
com a òrgan encarregat de distribuir entre els consells insulars les
competències a les quals fa referència l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia, adoptaran la forma de proposta al Parlament de les
Illes Balears, que si n'és el cas, l'aprovarà mitjançant una llei, i
estableix per tant el principi que tota atribució de competències als
consells insulars s'ha de realitzar a través d'una llei. Igualment,
aquest principi queda recollit i desenvolupat a la Llei de consells
insulars.

Aquesta llei s'ajusta a les pautes que marca, en relació als
diversos aspectes de l'atribució de competències, la Llei de consells
insulars esmentada, com a reconeixement del caràcter marc que
comporta aquesta disposició legal, sense oblidar el compliment de
l'especialitat que suposa la disposició addicional primera, que diu
que les lleis d'atribució de competències que afecten les matèries de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que
incloguin competències afectades per la disposició transitòria
novena, tindran com a mínim el contingut competencial dels decrets
de delegació aprovats pel Consell General Interinsular.

Article 1.- 

En atenció a allò que estableixen els articles 39.12 de la
Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia i
12.3 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, per
aquesta llei, s'atribueixen als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera i amb caràcter de pròpies, totes les
competències executives i de gestió assumides per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en relació amb:
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1. La gestió de les oficines d'informació turística
situades a Palma (aeroport), Maó i Eivissa, respectivament.

2. Les anteriors oficines, a més d'informar sobre els
recursos turístics de les Illes Balears, realitzaran les funcions
d'informació i de distribució de material turístic que la Comunitat
Autònoma els subministri.

3. L'autorització, el control i la tutela de les entitats de
foment del turisme, establertes a les respectives illes, així com la
seva activitat promocional, d'acord amb le legislació vigent.

Article 2.-

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per
aquesta llei, els consells insulars ajustaran el funcionament al
règim establert en aquesta, així com a la Llei de consells insulars,
a la Llei de procediment administratiu i a la legislació emanada
del Parlament de les Illes Balears que resulti d'aplicació.

2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per regular-ne el propi funcionament.

Article 3.-

No obstant l'atribució competencial que a favor dels
consells insulars estableix el contingut de l'article 1, correspon al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'exercici
de la potestat reglamentària normativa sobre les competències
atriubuïdes als consells insulars per aquesta llei i d'acord amb les
limitacions establertes als apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut
d'Autonomia.

Article 4.-

Sense perjudici de la coordinació general a la qual fa
referència el capítol IV de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els consells
insulars acordaran els mecanismes adequats de col•laboració i
informació mútua en les matèries objecte d'aquesta transferència.

Article 5.-

Es transfereixen als consells insulars les dotacions
pressupostàries corresponents a les competències traspassades que
s'especifiquen a l'Annex I d'acord amb el cost de l'atribució de les
competències a les quals la present llei fa referència.

Es detallen, igualment, a l'Annex II, les quanties i els
percentatges que sobre el cost total corresponen a cadascun dels
consells insulars.

En els annexos III i IV s'especifiquen el personal i els
béns i drets afectes al traspàs.

Disposició addicional primera.-

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent, una
comissió paritària, la missió de la qual serà d'instrumentar la
transferència dels mitjans i la documentació que aquesta llei
determina, així com la de garantir que els expedients en tràmit es
resolguin en els terminis establerts per la legislació vigent.

Disposició addicional segona.-

Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat
de la transferència de competències prevista en aquesta llei, en els
drets i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears relatius a les competències atribuïdes.

Disposició transitòria única.-

Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, procedents de l'Administració general de l'Estat o d'altre
organisme o institució pública, o que hagin ingressat directament,
que amb motiu de l'atribució de competències als consells insulars
resultin transferits, mantendran els drets que els corresponguin,
inclòs el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en igualtat de condicions
que la resta dels membres de la mateixa categoria o cos, perquè així
puguin exercir en tot moment el dret permanent d'opció.

Disposició derogatòria.-

Resten sense efecte el Decret de 28 de juny del 1982, de
Delegació de competències del Consell General Interinsular de
Balears als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en matèria d'oficines d'informació turística, així com
qualsevol disposició contrària a aquesta llei.

Disposició final primera.-

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final segona.-

En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
de consells insulars, s'estableix dia 1 de gener del 1993 com a data
d'efectivitat de l'atribució competencial en concepte de pròpia.

ANNEX I.- Valoració del cost dels serveis que es
transfereixen.

MALLORCA:
Capítol I: 10.014.660 pts.
Capítol II: 1.640.000 pts.

MENORCA:
Capítol I: 4.809.234 pts.
Capítol II: 200.000 pts.
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EIVISSA I FORMENTERA:
Capítol I: 8.509.727 pts.
Capítol II: 1.184.056 pts.

TOTAL: 26.357.677 pts.

ANNEX II.- Quanties i percentatges que sobre el total
del cost corresponen als consells insulars.

Consell Insular de Mallorca: 11.654.660 pts. (44'22%)
Consell Insular de Menorca: 5.009.234 pts. (19'00%)
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 9.693.783 pts. (36'78%)
Total costs: 26.357.677 pts.

ANNEX III.- Personal afecte a la transferència.

MALLORCA:

1 auxiliar administratiu: Sra. María Dolores de Burgos Cortell
(funcionària).
1 administratiu: Sra. Lucía Castelló Kleim (funcionària).
1 administratiu: vacant.

MENORCA:

1 auxiliar administratiu: vacant.
1 ordenança:Sr. Francisco Franco Caulés (funcionari).

EIVISSA I FORMENTERA:

1 administratiu: vacant.
1 auxiliar administratiu: vacant.
1 ordenança: Sr. Joan Marí i Marí (funcionari interí).

ANNEX IV.- Béns i drets que es transfereixen.

BÉNS IMMOBLES:

Consell Insular de Mallorca: local situat a l'aeroport de Palma.
Situació jurídica: lloguer.

Consell Insular de Menorca: local situat al carrer Esplanada, 40,
planta baixa, de Maó. Es transfereix al Consell Insular de Menorca
únicament el dret d'ús de la planta baixa de l'immoble esmentat.
La titularitat del dret de lloguer continuarà en poder de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Situació jurídica:
lloguer. Superfície: 69 metres quadrats.

Consell Insular d'Eivissa i Formentera: local situat al passeig Vara
de Rei, 13, d'Eivissa. Situació jurídica: lloguer. Superfície: 73
metres quadrats.

BÉNS MOBLES:

Oficina d'informació turística de l'aeroport de Palma: no hi ha
béns mobles en propietat de la Conselleria de Turisme, els que hi
ha pertanyen a l'aeroport de Palma.

A l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern realitzarà
una transferència financera per una sola vegada als Consells
Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, en concepte de la
dotació del mobiliari de funcionament en aquestes oficines. La
valoració del mobiliari es realitzarà contra certificat de la
Intervenció del consell respectiu.
 

Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President de la Comissió Tècnica Interinsular:
Francesc Gilet i Girart.

C) 
Maria Lluïsa Cava de Llano i Carrió, Secretària de la

Comissió Tècnica Interinsular

CERTIFICA:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, aprovà la Proposta de
delegació de competències als consells insularsd en matèria de
transports, amb el text literal que es transcriu a continuació:

PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS

Exposició de motius.

En data 28 de juny del 1982, el Ple del Consell General
Interinsular va aprovar un decret pel qual es delegaven als consells
insulars competències en matèria de transport.

La disposició transitòria novena, punt primer de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears imposa a les institucions
d'autogovern de les Illes Balears que respectin les competències que
els consells insulars hagin rebut de l'ens preautonòmic.

D'altra banda, aquesta mateixa disposició transitòria
novena estableix que els acords de la Comissió Tècnica Interinsular,
com a òrgan encarregat de distribuir entre els consells insulars les
competències a les quals fa referència l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia, adoptaran la forma de proposta al Parlament de les
Illes Balears, que si n'és el cas, l'aprovarà mitjançant una llei, i
estableix per tant el principi que tota atribució o delegació de
competències als consells insulars s'ha de realitzar a través d'una
llei. Igualment, aquest principi queda recollir i desenvolupat a la
Llei de consells insulars.

Aquesta llei s'ajusta a les pautes que marca, en relació als
diversos aspectes de l'atribució de competències, la Llei de consells
insulars esmentada, com a reconeixement del caràcter marc que
comporta aquesta disposició legal, sense oblidar el compliment de
l'especialitat que suposa la disposició addicional primera, que diu
que les lleis d'atribució de competències que afecten les matèries de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que
incloguin competències afectades per la disposició transitòria
novena, tindran com a mínim el contingut competencial dels decrets
de delegació aprovats pel Consell General Interinsular.

Article 1.-

En atenció a allò que estableixen els articles 39.10 de la
Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia i 17
de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, es deleguen als
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
totes les competències, assumides per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, de caràcter executiu i de gestió en relació amb les
autoritzacions a què es refereixen l'article 11 del Reial Decret
69/1988, de 7 de setembre, per a vehicles residenciats a l'àmbit
territorial d'aquests.

La delegació present únicament afecta les autoritzacions
de què han d'anar proveïts els vehicles lleugers per al transport
privat complementari de mercaderies considerant com a tals aquells
el pes màxim autoritzat dels quals no excedeixi de sis tones, o que
fins i tot sobrepassant aquest pes, tenguin capacitat de càrrega útil
no superior a 3'5 tones, regulades en el reial decret esmentat i en els
articles 102 i següents de la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d'ordenació dels transports terrestres, i amb caràcter supletori, en els
articles 157 i 158 del seu reglament, aprovat pel Reial Decret
1211/1990, de 28 de setembre, i normativa de desenvolupament.
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Article 2.- 

1. En l'exercici de les competències delegades per
aquesta llei, els consells insulars ajustaran el funcionament al
règim establert en aquesta, així com a la Llei de consells insulars,
a la Llei de procediment administratiu i a la legislació emanada
del Parlament de les Illes Balears que resulti d'aplicació.

2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per regular-ne el propi funcionament.

Article 3.-

No obstant la delegació competencial que a favor dels
consells inulars estableix el contingut de l'article 1, correspon al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'exercici
de lam potestat reglamentària normativa sobre les competències
delegades als consells insulars per aquesta llei i d'acord amb les
limitacions establertes als apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut
d'Autonomia.

Article 4.-

Sense perjudici de la coordinació general a la qual fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els consells
insulars acordaran els mecanismes adeqwuats de col•laboració i
informació mútua en les matèries objecte d'aquesta delegació.

Article 5.- 

Els consells insulars ingressaran la taxa corresponent a
les targetes de transport que ens ocupen. Atès que la taxa és de
titularitat autonòmica, i els ingressos estimats superiors al cost, el
flux negatiu que es produeix per a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es veurà compensat dins de la finançació global dels
consells insulars que s'incloguin en la secció 32 dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma.

A l'annex I s'especifiquen els costs i ingressos associats
a la delegació de competències efectuada per aquesta llei. També
el flux estimat que en resulta.

D'altra banda, a l'annex II es detallen les quanties i els
percentatges que sobre el flux resultant corresponen a cadascun
dels consells insulars.

Disposició addicional primera.-

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent,
una comissió paritària, la missió de la qual serà d'instrumentar el
traspàs dels mitjans i de la documentació que aquesta llei
determina, així com la de garantir que els expedients en tràmit es
resolguin en els terminis establerts per la legislació vigent.

Disposició addicional segona.-

Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat
de la delegació de competències previstes en aquesta llei, en els
drets i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears relatius a la competència delegada.

Disposició derogatòria.-

Queda derogat el Decret de 28 de juny del 1982, de
delegació de competències del Consell General Interinsular de
Balears als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
Formentera en matèria de transports, així com qualsevol disposició
contrària a aquesta llei.

Disposició final primera.-

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final segona.-

En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
de consells insulars, s'estableix dia 1 de gener del 1993 com a data
d'efectivitat de la delegació competencial.

ANNEX I.- Valoració de la delegació de competències.

Despeses:
Capítol I: 5.188.011 pts.

Ingressos:
Capítol III: - 11.840.785 pts (*) 

TOTAL: - 6.652.774 pts.

(*) Aquesta quantitat s'ha calculat en base a les targetes
corresponents al 1991 aqctualitzades amb preus del 1992.

ANNEX II.- Quanties i percentatges que sobre el flux
total corresponent als consells insulars.

Consell Insular de Mallorca:

Costs: 4.929.657
Ingressos estimats: -9.427.450
Flux: -5.297.793
%: 79'6

Consell Insular de Menorca:

Costs: 503.237
Ingressos estimats: -1.152.500
Flux: -649.263
%: 9'7
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Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

Costs: 555.117
Ingressos estimats: -1.260.835
Flux: -705.718
%: 10'7

TOTALS:

Costs: 5.188.011
Ingressos estimats: -11.840.785
Flux: -6.652.774
%: 100'0

 
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President de la Comissió Tècnica Interinsular:
Francesc Gilet i Girart.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 461/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, relativa a
política teatral a les Illes Balears. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

Palma, a 24 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports del
Govern de la Comunitat Autònoma, la següent interpel•lació per
tal que sigui debatuda en el ple de la cambra.

Sobre la política de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports en matèria de teatre.

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 394/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de ceràmica i vidre
per a formació i estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 395/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de ceràmica i vidre
per a disseny i moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 396/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de ceràmica i vidre per a normalització i
homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 397/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de ceràmica i vidre per tal d'introduir noves
tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 398/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de nàutica per a normalització i
homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 399/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de nàutica per a disseny i moda. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 400/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de nàutica per tal d'introduir noves
tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 401/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de nàutica per a formació i estudi. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 402/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de paper i arts gràfiques per a
normalització i homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 403/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de paper i arts gràfiques per a disseny i
moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 404/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de paper i arts gràfiques per tal d'introduir
noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 405/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de paper i arts gràfiques per a formació i
estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 406/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de pell i confecció de pell per a
normalització i homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 407/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de pell i confecció de pell per a disseny i
moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).
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RGE núm. 408/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de pell i confecció
de pell per tal d'introduir noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 409/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de pell i confecció
de pell per a formació i estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 410/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial del metall i
transformats metàl•lics per a normalització i homologació de
productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 411/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial del metall i
transformats metàl•lics per a disseny i moda. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 412/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial del metall i
transformats metàl•lics per tal d'introduir noves tecnologies. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 413/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial del metall i
transformats metàl•lics per a formació i estudi. (Mesa de 23 de
febrer del 1993).

RGE núm. 414/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de fusta i mobles per
a normalització i homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 415/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de fusta i mobles per
a disseny i moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 416/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de fusta i mobles per
tal d'introduir noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 417/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de fusta i mobles per
a formació i estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 418/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de bijuteria per a
disseny i moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 419/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de bijuteria per tal
d'introduir noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 420/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de bijuteria per a formació i estudi. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 421/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de bijuteria per a normalització i
homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 422/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'artesania per a normalització i
homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 423/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'artesania per a disseny i moda. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 424/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'artesania per tal d'introduir noves
tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 425/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'artesania per a formació i estudi.
(Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 426/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992, subsector industrial de l'alimentació  per a formació i estudi.
(Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 427/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'alimentació  per tal d'introduir noves
tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 428/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'alimentació  per a disseny i moda.
(Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 429/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de l'alimentació  per a normalització i
homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 430/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial d'aigües per a formació i estudi. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 431/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial d'aigües per tal d'introduir noves
tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).
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RGE núm. 432/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant
l'any 1992 subsector industrial d'aigües per a disseny i moda. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 433/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial d'aigües per a
normalització i homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 434/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de químiques per a
normalització i homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 435/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de químiques per a
disseny i moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 436/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de químiques per tal
d'introduir noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 437/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de químiques per a
formació i estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 438/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de serveis per a
formació i estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 439/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de serveis per tal
d'introduir noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 440/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de serveis per a
disseny i moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 441/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de serveis per a
normalització i homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 442/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de tèxtil, confecció
i moda per a normalització i homologació de productes. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 443/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de tèxtil, confecció
i moda per tal d'introduir noves tecnologies. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 444/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversió durant l'any 1992 subsector industrial de tèxtil, confecció
i moda per a formació i estudi. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 445/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per a disseny i
moda. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 446/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial del calçat per a formació i estudi. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 447/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial del calçat per a disseny i moda. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 448/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial del calçat per a normalització i
homologació de productes. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 449/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió durant l'any
1992 subsector industrial del calçat per tal d'introduir noves
tecnologies. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 450/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per a inversions en actius fixos.
(Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 451/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per capital circulant. (Mesa de 23
de febrer del 1993).

RGE núm. 452/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla de subvencions a fons perdut.
(Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 453/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per a estudis. (Mesa de 23 de
febrer del 1993).

RGE núm. 454/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per a façanes i rètols. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 455/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per a associacionisme. (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 456/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per a formació. (Mesa de 23 de
febrer del 1993).

RGE núm. 457/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions en el Pla
de comerç per a la previsió del Pla per a CEE. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).
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RGE núm. 458/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inversions en el Pla de comerç per a la previsió del Pla per a
publicitat. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 477/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a celebració del dia
internacional de la dona treballadora. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 478/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a lloguer de pisos a
Palma per a estudiants. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 479/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a previsions de l'escola
d'hostaleria. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 480/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a integració de la
immigració. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 481/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a trasllat fora de
Palma de la Lavandería Diana. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 482/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a medicions de
contaminació de les centrals tèrmiques. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 483/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a compliment del Pla
quadriennal d'acció social. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 484/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a inspeccions a les
centrals elèctriques. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 485/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a adquisició de llibres
a la Biblioteca Pública. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 486/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a producció de vídeos
en català. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 487/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a ús de la partida
pressupostària "educació per a la pau". (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 488/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a suport de la
Conselleria d'Acció Social a "Esd Refugi". (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 489/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a contactes amb
l'"Asociación valenciana profesional de universitarios". (Mesa de
23 de febrer del 1993).

RGE núm. 490/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a dèficit de treballadors
familiars. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 491/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a any internacional de la
família. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 492/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a col•laboració amb
l'Associació Arca. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 493/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a construcció de pisos
adossats al nucli històric de Valldemossa. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 494/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a inventaris d'edificis o
elements arquitectònics. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 495/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a obres a Sa Fortalesa de
Pollença. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 496/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a obres a Sencelles que
afecten el patrimoni. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 497/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a compliment de la
normativa comunitària referida a piles i acumuladors. (Mesa de 23
de febrer del 1993).

RGE núm. 498/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a compliment de la
Directiva de la CE sobre envasament per a líquids alimentaris. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 499/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a propostes al programa
LIFE. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 500/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a propostes al programa
ENVIREG. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 501/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a foment del concurs per a
projectes de demostració relatius a tecnologies netes. (Mesa de 23 de
febrer del 1993).

RGE núm. 502/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a modificació del Pla
quadriennal d'acció social. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 503/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a objectors de consciència
acollits pel Govern de les Illes Balears. (Mesa de 23 de febrer del
1993).
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RGE núm. 504/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a col•laboració de la
Comissió interdepartamental de la dona amb associacions. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 505/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a beques o ajuts de la
Comissió interdepartamental de la dona. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 506/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a resultat dels
programes Now i Iris 92. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 507/93, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a relacions entre el
Govern i sectors econòmics japonesos. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

RGE núm. 509/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
accions i mesures preses per la manca de control del material
radioactiu en el trossejament d'avions. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

Palma, a 24 de febrer del 1993.
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 155 i 156 del

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per formació i estudi, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i
la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per a disseny i moda, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i
la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
ceràmica i vidre per a normalització i homologació de productes,
fent-ne una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
ceràmica i vidre per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
nàutica per a normalització i homologació de productes, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de nàutica per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de nàutica per tal d'introduir noves tecnologies a
l'empresa, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de nàutica per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el municipi
on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia
de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades
i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia
de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de pell i confecció de pell per a normalització i
homologació de productes, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de pell i confecció de pell per a disseny i moda, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de pell i confecció de pell per tal d'introduir noves
tecnologies, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de pell
i confecció de pell per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia
de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
metall i transformats metàl•lics per a normalització i homologació
de productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
metall i transformats metàl•lics per a disseny i moda, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de metall i transformats metàl•lics per tal d'introduir
noves tecnologies a l'empresa, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de metall i transformats metàl•lics per a formació i
estudi, fent-ne una relació detallada de les empreses, el municipi
on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a disseny i moda, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i
la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
fusta i mobles per tal d'introduir noves tecnologies a l'empresa, fent-
ne una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
fusta i mobles per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada
de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
bijuteria per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de bijuteria per tal d'introduir noves tecnologies a
l'empresa, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de bijuteria per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de bijuteria per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial
d'artesania per a normalització i homologació de productes, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades
i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial
d'artesania per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial
d'artesania per tal d'introduir noves tecnologies a l'empresa, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades
i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial d'artesania per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de l'alimentació per a formació i estudi, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i
la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de l'alimentació per tal d'introduir noves tecnologies,
fent-ne una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
l'alimentació per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de
les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
l'alimentació per a normalització i homologació de productes, fent-
ne una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial
d'aigües per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial
d'aigües per tal d'introduir noves tecnologies a l'empresa, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades
i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial d'aigües per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial d'aigües per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de químiques per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
químiques per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
químiques per tal d'introduir noves tecnologies a l'empresa, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades
i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
químiques per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada de
les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
serveis per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de serveis per tal d'introduir noves tecnologies a
l'empresa, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de serveis per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de serveis per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
tèxtil, confecció i moda per a normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empreses, el municipi
on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
tèxtil, confecció i moda per tal d'introduir noves tecnologies a
l'empresa, fent-ne una relació detallada de les empreses, el municipi
on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
tèxtil, confecció i moda per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia
de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de tèxtil, confecció i moda per a disseny i moda, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de calçat per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector
industrial de calçat per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
calçat per a normalització i homologació de productes, fent-ne una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1992 en el subsector industrial de
calçat per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia
de l'ajut?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el dia
21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest any,
de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a inversions en
actius fixos era de 50 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acolñlir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el
dia 21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest
any, de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a capital
circulant era de 15 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi
i domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el
dia 21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest
any, de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a
subvencions a fons perdut era de 25 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el dia
21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest any,
de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a estudis era de
50 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el dia
21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest any,
de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a façanes i rètols
era de 30 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?
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Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi
i domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el
dia 21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest
any, de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a
associacionisme era de 100 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi
i domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el
dia 21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest
any, de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a formació
era de 50 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el dia
21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest any,
de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a CEE era de 5
milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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



BOPIB núm. 69 - 5 de març del 1993 2225

En el Pla de comerç, aprovat pel Consell de Govern el
dia 21 de maig del 1992, es preveia una inversió total, per a aquest
any, de 350 milions de pessetes. La previsió del Pla per a
publicitat era de 25 milions de pessetes.

De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quin era el crèdit inicial a 1-1-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit definitiu a 31-12-92 d'aqeusta partida?

Quin era el crèdit contret a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quin era el crèdit pagat a 31-12-92 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi
i domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Palma, a 9 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el programa detallat previst per a la celebració
del Dia internacional de la dona treballadora, el proper dia 8 de
març?

Amb quin pressupost es compta?

Quines actuacions es pensen desenvolupar?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què cosisteix el projecte anunciat pel Govern de les
Illes Balears, de llogar pisos a Palma per a estudiants de Menorca,
Evissa i Formentera i de la part forana de Mallorca?

Quines actuacions concretes s'han duit a terme?

Quines previsions existeixen al respecte?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions respecte de l'Escola d'hostaleria?

Quan s'acabaran les obres?

Quin any es començaren les obres? Quin era el pressupost
inicial? Quins doblers s'han gastat fins ara? Quin esquema de
funcionament i objectius existeixen?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els resultats dels programes d'integració de la
immigració que s'han desenvolupat durant l'any 1992?

Quina participació hi ha tingut el Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el projecte de trasllat a fora de
Palma de la Lavandería Diana, després dels greus problemes de
contaminació que s'han produït els darrers anys?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els resultats de les medicions de la
contaminació de les centrals tèrmiques de les Illes Balears, durant
l'any 1992?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el compliment durant l'any 1992 de les
previsions del Pla Quadriennal d'Acció Social?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que les inspeccions que fa la Conselleria
d'Indústria a les instal•lacions de les centrals elèctriques es fan
avisant prèviament l'empresa?

Ha detectat la Conselleria d'Indústria que, per exemple,
a la central tèrmica de Sant Joan de Déu de Palma s'utilitzen
diversos tipus de combustible, uns més contaminants que els
altres?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quina raó els llibres que es compren a la Biblioteca
Pública de Mallorca són, d'una manera hegemònica, amb llengua
castellana?

Quina és la relació dels llibres adquirits durant els tres
darrers mesos?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el projecte que té la Conselleria de Cultura
respecte de la producció, distribució i difusió de vídeos en català?

Quina col•laboració existeix o fa comptes tenir la
Conselleria de Cultura amb la Generalitat de Catalunya?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ús es va fer de la partida pressupostària de la secció
13, subprograma 422002, centre de cost 13201, subconcepte 46101,
d'una altra de 2.400 pessetes per a "educació per a la pau"?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin suport dóna la Conselleria d'Acció Social a "Es
Refugi" obert recentment al carrer Apuntadors de Palma?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Ha tingut el Govern de les Illes Balears contactes amb
l'anomenada Asociación Valenciana profesional de universitarios?

Han rebut responsables de Cultura del Govern de les
Illes Balears o altres responsables, a representants de l'esmentada
associació per tal d'analitzar algunes qüestions de política
lingüística, tal com afirmava que succeïria el diari Las Provincias
de València, de dia 13 de desembre del 1992?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears pal•liar el
dèficit de treballadores familiars que existeix a nombrosos
ajuntaments?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines perspectives existeixen respecte de l'Any
internacional de la família?

Quins són els programes d'actuació del Govern de les
Illes Balears al respecte?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines línies de col•laboració pensa dur a endavant el
Govern de les Illes Balears amb l'Associació Arca?

Pensa el Govern promocionar l'educació patrimonial en
coordinació amb Arca?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin seguiment fa la Conselleria de Cultura de la
construcció de pisos adossats al nucli històric de Valldemossa?

Compleixen les Normes subsidiàries de Valldemossa el
que requereix una bona conservació del Patrimoni històric i artístic?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben els inventaris d'edificis o
elements arquitectònics a protegir als diversos pobles de les Illes
Balears?

Quin estan fets? Quins es pensen publicar, tant per part de
la Conselleria com en col•laboració amb altres institucions
públiques o privades?

Quins inventaris s'elaboren? Per part de qui?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin seguiment fa la Conselleria de Cultura de les obres
que es desenvolupen a Sa Fortaleza del port de Pollença?

S'ajusten aquestes obres als requisits proteccionistes?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té constància la Conselleria de Cultura de les obres que
s'han realitzat a Sencelles i que poden afectar la bona conservació
del nostre patrimoni?

Quin seguiment en fa la Conselleria?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es compleix a les Illes Balears la Directiva de la
Comunitat Europea referida a les piles i acumuladors?

Ha fet el Govern de les Illes Balears alguna norma o
gestió per tal que els que venen o produeixen les piles o els
acumuladors s'han de fer càrrec posteriormente de la seva
resollida i tractament?

A què és degut que existeixin molts de comerços o
establiments que venen piles que no estan informats al respecte?

Quin és el resultat del compliment de la normativa
comunitària?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat de la Directiva de la Comunitat
Europea del 1985, relativa a envassaments per a líquids
alimentaris?

Quines perspectives existeixen?

Quines experiències ha promogut el Govern de les Illes
Balears per tal que els envassos siguin reciclats?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines propostes s'han presentat des de les Illes Balears
al programa LIFE que pretén aglutinar tots els ajuts econòmics
destinats a accions mediambientals?

Quins programes es desenvolupen?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines propostes de les Illes Balears foren admeses al
programa Envireg?

Quines propostes es presentaren a aquest programa?

Quin és el resultat de l'aplicació del programa Envireg?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin foment ha realitzat el Govern de les Illes Balears del
concurs per a projectes de demostració relatius a tecnologies netes,
publicat el desembre del 1992 i dirigit a empreses agroalimentàries,
tèxtils, paperaria, etc.?

A quins ajuntaments i empreses ha avisat el Govern al
respecte?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines previsions existeixen de modificació del Pla
Quadriennal d'Acció Social?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants objectors de consciència ha acollit el Govern de
les Illes Balears i quina prestació social han realitzat, des de la
promulgació de la Llei d'objecció de consciència?

Quines previsions existeixen al respecte?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines associacions col•labora habitualment la
Comissió interdepartamental de la dona?

Quins ajuts varen ser sol•licitats durant els anys 1991 i
1992? Quins foren concedits?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines beques d'investigació va concedir la Comissió
interdepartamental de la dona per tal de fomentar l'educació no
sexista?

Quin ús s'ha fet d'aquestes beques o ajuts?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat fins ara dels programes de
l'Europa comunitària NOW i IRIS 92?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els resultats de les relacions entre el
Govern de les Illes Balears i sectors econòmics i polítics japonesos?

Quins varen ser els contactes realitzats i amb quin
resultat?

Quines perspectives existeixen respecte de les relaciones
amb els japonesos?

Quines són les relacions que té el Govern de les Illes
Balears amb Eurojapan Corporation?

Quines són les tasques que va realitzar aquesta societat per
encàrrec del Govern de les Illes Balears?

Quines relacions manté actualment el Govern amb aquesta
societat?

Ha tingut alguna intervenció en les relacions entre el
Govern i el Japó, l'empresa Gemmas Mallorca SA? Quines?

Palma, a 20 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'organització ecologista Greenpace ha denunciat als
mitjans de comunicació la manca de control en el maneig de
material radioactiu que es va produir a l'aeroport de Palma quan es
van trossejar uns avions.

Quines han nestat les accions i les mesures que ha pres la
Conselleria de Comerç i Indústria en relació amb aquests fets?

Palma, a 19 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 459/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
contractes d'obres, subministres i serveis efectuats per l'Ibatur amb
una quantia superior al milió de pessetes. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

Palma, a 24 de febrer del 1993.
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 155 i 156 del

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

Quins han estat els contractes d'obres, subministres i
serveis efectuats per l'Ibatur durant els anys 1990, 1991  i 1992 per
contractació directa, amb una quantia superior al milió de
pessetes?

Palma, a 10 de febrer del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 460/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a suport iniciativa sobre llengua catalana a Aragó. (Mesa
de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 470/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a ampliació de zones a incloure en el programa 5B per al
període 1994-1999. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 473/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a creació de la filmoteca de les Illes Balears. (Mesa de 23
de febrer del 1993).

RGE núm. 474/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a pla de coordinació entre les diferents administracions que
tenen competències en el litoral. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 476/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de conservació de
la naturalesa i el medi natural. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

Palma, a 24 de febrer del 1993.
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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L'Estatut d'Autonomia, a l'article 3, estableix que la
llengua catalana és la pròpia de les Illes Balears, i que té, juntament
amb la castellana, el caràcter d'oficial. L'article 14, a més a més,
dóna a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva de
l'ensenyament del català i imposa que la seva normalització ha de
ser "un objectiu dels poders públics de la Comunitat Autònoma".

Atès que la llengua catalana és també la pròpìa d'altres
territoris, la disposició addicional segona de l'Estatut manifesta que
podran establir-se vincles entre les comunitats que tenguin, a tot o
a part del seu territori, com a pròpia la llengua catalana i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Fixa també que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears "podrà sol•licitar al
Govern de la Nació i a les Corts Generals els convenis de
cooperació i de relació que es considerin oportuns per tal de
salvaguardar el patrimoni lingüístic comú així com efectuar la
comunicació culktural entre les comunitats". Aquestes previsions
estatutàries foren recollides a la disposició addicional segona de la
Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears.

El caràcter d'idioma propi i oficial que té la llengua
catalana a les Illes Balears, juntament amb les disposicions i
previsions de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei de normalització
lingüística determinen que la Comunitat Autònoma ha de donar
suport a tota iniciativa d'impulsar la normalització del català a tots
els territoris que la tenguin com a pròpia. En aquest sentit, és
positiva la iniciativa del Justícia d'Aragó que ha plantejat a les Corts
i a la Diputació General d'Aragó una fórmula per tal que la llengua
catalana, pròpia de la zona oriental d'Aragó gaudeixi d'una relativa
cooficialitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears acorda manifestar al
Justícia d'Aragó la seva satisfacció per la iniciativa polantejada per
dita institució aragonesa encaminada a obtenir per a la llengua
catalana, pròpia de la zona oriental d'Aragó, un cert estatus de
cooficialitat.

Palma, a 10 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a duir endavant les gestions precises davant
el Govern d'Espanya i les institucions de la Comunitat Europea
per tal que els municipis d'Inca, Binissalem i Consell, a més dels
que constitueixen la Mancomunitat del Pla de Mallorca, quedin
inclosos en el Pla de desenvolupament de les zones rurals de les
Illes Balears (zona 5B) pel programa 1994-1999.

Palma, a 18 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El patrimoni cinematogràfic de les Illes Balears fou
catalogat en un 90% l'any 1989 amb el patrocini del Govern de les
Illes Balears. Per desgràcia, aquella tasca iniciada no ha tingut
continuïtat, i ha quedat obra sense i amb el risc que es perdi un
important patrimoni cultural.

Manca, per tant, una institució o entitat responsable del
manteniment i actualització del material cinematogràfic que, a la
vegada, el posi a l'abast del públic i organitzi activitats
divbulgatives. Entre les tasques i activitats, a títol indicatiu es
podrien enumerar:

- Finalitzar el catàleg de producció cinematogràfica
pròpia.

- Programació alternativa a les sales comercials.

- Promoció del cinema, cicles per a escolars, cicles
temàtics.

- Cinema a l'aire lliure.
- Biblioteca cinematogràfica.
- Catalogació de material fotogràfic.
- Còpies en vídeo de pel•lícules rodades a les Illes

Balears.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar la firma d'un conveni entre el Govern autonòmic, els
consells insulars i l'Ajuntament de Palma per constituir la
filmoteca de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
habilitar la partida pressupostària per tal de fer realitat aquest
acord durant l'any 1993.

Palma, 19 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els acords sobre gestió i ocupació del domini públic
marítimo-terrestre plantejats a diversos ajuntaments litorals de les
Illes Balears, es confereix als ajuntaments la recepció de les
peticions d'ocupació del domini públic marítimo-terrestre i les seves
servituds que efectuïn els particulars en zones de platja i costa.
D'aquesta manera l'ajuntament és qui efectuarà l'estudi global de
cada zona i n'efectuarà una única sol•licitud municipal, entenent que
l'ajuntament representa l'interès públic dels ciutadans.

Aquesta sol•licitud d'ocupació, de gran importància pel
que representa a instal•lacions temporals, d'acord amb els criteris
assenyalats per la demarcació de Costes, es farà a partir de les
necessitats detectades, al criteri de l'ajuntament respectiu i al
respecte del medi ambient.

És evident, d'altra banda, que avui per avui es dóna una
inexplicable divisió de competències pel que fa al litoral, que
impliquen diferents administracions: Direcció General de la Marina
Mercant, a través de la Comandància de Marina; Direcció General
de Costes, a través de les Demarcacions i Serveis de Costes;
Comunitat Autònoma i ajuntaments. Aquesta situació confusa fa
necessària la més intensa coordinació interadministrativa i que
aquesta reconegui el paper fonamental dels ajuntaments, com a
representació directa dels interessos púiblics a cada un dels
respectius termes municipals.

Es per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma i la Direcció General de Costes a la
realització d'un pla de coordinació entre les diferents
administracions que tenen competències en el litoral: Direcció
General de la Marina Mercant (Comandància de Marina), Direcció
General de Costes (Demarcació i Serveis de Costes), Comunitat
Autònoma i ajuntaments, per tal d'evitar la situació confusa que
actualment es dóna i que aquest pla reconegui el paper fonamental
dels ajuntaments com a representació directa dels interessos públics
a cada un dels respectius temes municipals.

Palma, 19 de febrer del 1993.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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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 proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La conservació del medi natural, de les espècies i dels
ecosistemes amenaçats exigeix una actuació decidida de
l'Administració Pública i un alt nivell de coordinació d'aquesta
amb els segments de la societat civil més conscienciats respecte
d'aquesta p`roblemàtica. Qüestions com és l'educació
mediambiental, que ha de propiciar un augment de la sensibilitat
ciutadana en el respecte al medi natural, difícilment poden ser
afrontades únicament i exclusivament des de les institucions. Les
organitzacions conservacionistes han de jugar un paper
importantíssim a l'hora de crear aquesta consciència ciutadana, i
és un deure de les institucions democràtiques cercar vies de
col•laboració amb elles, per tal de facilitar les seves activitats i
promoure-les propiciant igualment vies de comunicació que facin
possible rebre les seves propostes i el seu assessorament.

Les experiències positives obtingudes a partir de la
creació d'organismes consultius i de participació com són el
Consell Agrari i el Consell Pesquer de la Comunitat de les Illes
Balears, avalen la necessitat de constituir, en la mateixa línia de
promoure la participació, un organisme consultiu en matèria
mediambiental del qual en formin part les organitzacions i entitats
conservacionistes, així com els organismes relacionats amb la
conservació de la natura a les Illes Balears.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears crearà, en el termini de tres mesos, el Consell consultiu en
matèria de la conservació de la naturalesa i el medi natural.

Menorca, 19 de febrer del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 393/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a construcció per part del Govern de la via de
circumval•lació al port d'Alcúdia, amb sol•licitud de tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de febrer
del 1993).

RGE núm. 472/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a sembrada de plantes vegetals a les voreres de les carreteres
i autopistes, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de febrer del 1993).

RGE núm. 475/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a "Les Illes Balears es presenten", amb qualificació de
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 23 de febrer del
1993).

Palma, a 24 de febrer del 1993.
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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Atesa la importància i necessitat que té la zona de la badia
d'Alcúdia de construir una via de circumval•lació de la zona del
port, i atesa l'actual indecisió del Govern de la Comunitat Autònoma
de dur endavant aquesta necessària obra, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a efectuar
l'obra de la via de circumval•lació al port d'Alcúdia a càrrec dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma del 1993 i que la seva
execució sigui el més ràpid possible.

Palma, a 16 de febrer del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EMM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La necessitat que les carreteres i autopistes estiguin
envoltades de la vegetació que pertoca i els errors que es cometen
en la sembrada de plantes a les voreres de la nova autopista d'Inca,
concretament se sembren cactus, eucaliptus i diversa floristeria, ens
du a presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Obres Públiques que a l'hora de procedir a sembrar plantes als
voltants de les carreteres i autopistes, aquestes siguin les
tradicionals del nostre país, bàsicament pins i alzines.

Palma, 19 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EMM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Atès l'èxit del programa "Mallorca es presenta", realitzat
a Barcelona, atesos els projectes ja coneguts de continuar amb
aquestes activitats, que s'anomenaran "Les Illes Balears es
presenten", el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat que a l'hora d'organitzar activitats amb el títol "Les
Illes Balearsd es presenten", promogui conferències, cursets i
d'altres activiutats, per tal de donar una visió global del passat i
del present de la nostra comunitat, entre distints sectors de les
societats on es realitzin les esmentades activitats.

Palma, 19 de febrer del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 466/93, del Govern de la CA, relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 23 de febrer del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre la situació de la indústria manufacturera de les
Illes i proposta de les mesures a adoptar per part del Govern.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a llista definitiva a les proves per a cobertura

d'una plaça de Cap de Negociat de Protocol, grup B, i data del
primer exercici.

D'acord amb el que estableixen les Bases que regulen la
cobertura de referència (BOPIB núm. 55, de 26 de novembre del
1992), la llista d'admesos i exclosos és la següent:

Admesos:

1.- Joaquim Jaume i Mas. DNI núm. 42.942.022.

Exclosos: Cap.

El primer exercici es realitzarà a la seu del Parlament
dimarts dia 9 de març, a les 10'30 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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