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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
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(Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2112/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a evolució del
tractament de malalts de sida. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2113/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a actuacions entre la
població gitana pel que fa a la problemàtica de la drogaddicció i la
sida. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2114/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a potenciació del
centre de tractament de la drogaddicció amb metadona. (Mesa de
6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2115/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a evolució del
tractament de drogadictes amb metadona. (Mesa de 6 de juliol del
1993).

RGE núm. 2116/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a alternatives al centre de
marginats "Es Refugi". (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2117/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tancament dels centres de
toxicomanies de llevant i d'Inca. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2118/93, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tipus d'autorització per
a l'ampliació d'horaris que té concedida l'empresa de transports
Voramar-El Gaucho. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2119/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 611200, subconcepte 47000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2120/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 458002, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2121/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 457001, subconcepte 48001. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2122/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 457001, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2123/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 457001, subconcepte 46000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2124/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 456002, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2125/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 456001, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2126/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 455301, subconcepte 46000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2127/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 455002, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2128/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 455001, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).
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RGE núm. 2129/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 455001, subconcepte
47000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2130/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 455001, subconcepte
46000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2131/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 422006, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2132/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 422006, subconcepte
46000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2133/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 422004, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2134/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 422003, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2135/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 422002, subconcepte
47000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2136/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 112200, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2137/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 112200, subconcepte
46000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2138/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 112100, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2139/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 112100, subconcepte
46000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2140/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 455101, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2141/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 313200, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2142/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 124200, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2143/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 121301, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2144/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 722102, subconcepte 46900. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2145/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 722100, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2146/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 48027. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2147/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 48026. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2148/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 513300, subconcepte 47000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2149/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 321100, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2150/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 443200, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2151/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 443200, subconcepte 46000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2152/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 413100, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2153/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 411100, subconcepte 48000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2154/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 314100, subconcepte 48066. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).
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RGE núm. 2155/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 314100, subconcepte
46001. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2156/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 511100, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2157/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 612100, subconcepte
48000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2162/93, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció de
carrils per a bicicletes a Menorca. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2163/93, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Decret 44/1993,
sobre operacions de crèdit concertades per a corporacions locals.
(Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2164/93, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a nomenament dels
representants del Govern a la Comissió Tècnica Interinsular. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2165/93, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a lliurament de claus
dels habitatges promoguts per Ibavi a Ciutadella. (Mesa de 6 de
juliol del 1993).

RGE núm. 2166/93, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a servei
d'assessorament a les corporacions locals. (Mesa de 6 de juliol del
1993).

RGE núm. 2167/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 512000, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2168/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 463100, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2169/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 455101, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2170/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 455101, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2171/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 124200, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2172/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 124100, subconcepte 76000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2173/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 78007. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2174/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 78006. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2175/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 78005. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2176/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 77051. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2177/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 77007. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2178/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 77006. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2179/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 724100, subconcepte 77005. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2180/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 78050. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2181/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 78003. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2182/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 78002. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2183/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 77050. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2184/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte 77004. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).
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RGE núm. 2185/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 621100, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2186/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 611000, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2187/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 621000, subconcepte
77000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2188/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 621000, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2189/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 443400, subconcepte
77037. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2190/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 443400, subconcepte
77002. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2191/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 411100, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2192/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 314100, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2193/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 921000, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2194/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 458002, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2195/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 458001, subconcepte
76000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2196/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 456001, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2197/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències
corrents durant l'any 1992 al subprograma 455301, subconcepte
78000. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2198/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 422008, subconcepte 76000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2199/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 134300, subconcepte 78000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2200/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 112100, subconcepte 78000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2201/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents
durant l'any 1992 al subprograma 12100, subconcepte 76000. (Mesa
de 6 de juliol del 1993).

Palma, a 7 de juliol 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.

Referent a la conca situada entre Biniagual, Sencelles i el
llogaret de s'Arisal, zona geològicament anomenada Cubeta d'Inca:

1.- La SAT ubicada a la conca esmentada, ha sol•licitat al
Govern de la Comunitat Autònoma el canvi de destí de la utilització
de l'aigua, que actualment té ús agrícola?

2.- Quines són totes les concessions d'extracció d'aigües
concedides fins al dia d'avui a aquesta conca, detallant el nom del
concessionari, la quantitat d'aigua autoritzada per l'extracció, el seu
destí i el seu ús?

3.- Com afecten aquestes extraccions sobre els aqüífers de
sa Marineta de Llubí, els de la zona de Son Bordills-Llubí-Muro i,
possiblement, de la Font de Sant Joan i l'Albufera, segons el Govern
de la Comunitat Autònoma?

4.- Té coneixement el Govern de la Comunitat Autònoma
del projecte de l'empresa pública Emaya d'explotació de les aigües
de l'aqüífer situat entre Biniagual, Sencelles i el llogaret de s'Arisal?

Palma, a 24 de juny del 1993.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.



2750 B.O.P.I.B. Núm.96 - 15 de juliol del 1993

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.

Durant la legislatura present, quantes vegades s'ha reunit
la Comissió de protecció civil de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears?

Palma, a 29 de juny del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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.

Durant la legislatura present, quantes vegades s'ha reunit
el Departament directiu del Centre de coordinació operativa de
protecció civil del Govern balear?

Palma, a 29 de juny del 1993.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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.

Atès que el passat dia 8 de juny, el propietari de les
restes de la primera fàbrica d'electricitat de Mallorca, coneguda
com "sa torre de s'electricitat" d'Alaró, la va intentar enderrocar.

Atès que les restes esmentades són un testimoni únic de
la introducció de l'electricitat a Mallorca i, com a tal, una
important manifestació d'arqueologia industrial i del nostre
patrimoni històric.

Atès que el propietari va al•legar el silenci administratiu
de la Comunitat Autònoma per tirar endavant les tasques
d'enderrocament:

1.- Per quins motius o amb quins arguments es va
denegar la declaració de bé d'interès cultural per part de la
Comissió de patrimoni en una primera instància?

2.- Per què no es van prendre les mesures de precaució
adequades en un primer moment, encara que només fos d'una
manera provisional?

3.- En quina data va tornar a entrar a la Conselleria de
Cultura el recurs de l'Ajuntament d'Alaró, demanant una
reconsideració del cas?

4.- En quin servei o dependència del Govern de la
Comunitat Autònoma va quedar aturat o retingut l'expedient de
declaració de BIC, i per quines causes no va tornar a ser pres en
consideració per la Comissió de patrimoni?

En quina situació es troba ara i fins quan es garanteix la
protecció de l'edifici?

Palma, a 29 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quines empreses estan autoritzades l'any 1993 per utilitzar
olis emprats com a combustible?

Quins tràmits han de seguir les empreses per aconseguir
l'autorització?

Reben aquestes empreses algun tipus de subvenció?

Quines inspeccions es realitzen a aquestes empreses?

Palma, a 29 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quines empreses estan autoritzades per gestionar olis
industrials, l'any 1993?

Quins requisits s'exigeixen per concedir aquesta
autorització?

Palma, a 29 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quin pressupost ha destinat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 1992 a la problemàtica de la droga?
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Quina ha estat la seva redistribució en infraestructures
i en entitats?

Palma, a 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quins programes d'actuació té en funcionament la
Conselleria de Sanitat quant a prevenció i tractament de la
drogaddicció i de la sida?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 és l'evolució del tractament de persones malaltes
de la sida?

Quantes persones segueixen el tractament?

A quines poblacions?

A quins centres?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quines han estat les actuacions que ha realitzat la
Conselleria de Sanitat entre la població gitana, pel que fa a la
problemàtica de la drogaddicció i de la sida?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Té previst el Govern de les Illes Balears potenciar el
Centre de tractament de la drogaddicció amb metadona de la Creu
Roja de Palma? De quina manera?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 és l'evolució del tractament de drogaddictes amb
metadona, a les Illes Balears?

Quantes persones segueixen el tractament?

A quines poblacions?

A quins centres?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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.

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
tal de resoldre la problemàtica del centre d'acollida de marginats "Es
Refugi"?

Quines pensa que són les alternatives per a aquest centre?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Des que es tancaren els centres de toxicomanies de
llevant i d'Inca, gestionats per la Creu Roja amb la participació
dels ajuntaments, de quina manera han estat ateses les persones
que abans acudien a aquests centres? Quin és el nombre de
persones ateses?

Palma, 22 de juny del 1993.
El Diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus d'autorització per a l'ampliació d'horaris té
concedida l'empresa Voramar-El Gaucho a la concessió de
transport interurbà a la ciutat d'Eivissa?

A l'esmentada autorització es contemplen noves parades,
no autoritzades amb anterioritat?

Aquesta autorització compta amb l'informe favorable
dels ajuntaments afectats respectius?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 a la Conselleria d'Economia i Hisenda la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 611200, subconcepte 47000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 458002, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 457001, subconcepte 48001?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 457001, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 457001, subconcepte 46000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 456002, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 456001, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 455301, subconcepte 46000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455002, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455001, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455001, subconcepte 47000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455001, subconcepte 46000?
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Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 422006, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 422006, subconcepte 46000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 422004, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 422003, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 422002, subconcepte 47000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Presidència la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 112200, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Presidència la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 112200, subconcepte 46000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Presidència la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 112100, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Presidència la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 112100, subconcepte 46000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a la Presidència la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 455101, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a la Presidència la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 313200, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a la Presidència la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 124200, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a la Presidència la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 121301, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 722102, subconcepte 46900?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 722101, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 48027?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 48026?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Treball i Transports la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 513300, subconcepte 47000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Treball i Transports la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 321100, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 443200, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 443200, subconcepte 46000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 413100, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 411100, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 314100, subconcepte 48066?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 314100, subconcepte 46001?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Agricultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 511100, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Economia i Hisenda la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 612100, subconcepte 48000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Al llarg de l'any 1992 i amb càrrec als pressuposts de la
Comunitat Autònoma, s'han iniciat els projectes de construcció de
carrils de bicicletes a la carretera PM-111, entre la via de cintura
i l'accés a la Universitat de les Illes Balears, i a la carretera C-712,
entre s'Albufera i Can Picafort, dues a l'illa de Mallorca.

Té previst la Conselleria d'Obres Públiques construir-ne
alguna a l'illa de Menorca?

A quina carretera?

Quan pensa iniciar el projecte?

Es Mercadal, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

El BOCAIB núm. 62, de 20 de maig del 1993, publica
el Decret 44/1993 que estableix la possibilitat d'atorgar ajuts als
municipis petits que comptin amb pocs ingressos i  necessitin del
suport del Govern per realitzar inversions.

Així s'estableix que la Conselleria d'Economia i Hisenda
podrà subsidiar el cost financer d'operacions de crèdit a llarg
termini d'aquelles corporacions locals "en les quals es donin de
manera conjunta les circumstàncies següents:

a) Població de dret del municipi: 1.000 habitants.
b) Xifra del pressupost anual exercici 91: 25.000.000

pessetes."

Atès el caràcter taxatiu de les circumstàncies concurrents
exigides:

- Quants de municipis de les Illes Balears tenen una
població de dret d'exactament 1.000 habitants?

- Quants de municipis de les Illes Balears varen tenir el
1991 un pressupost d'exactament 25.000.000 pessetes?

Hi ha algun municipi de les Illes Balears on
miraculosament es donin de manera conjunta aquestes
circumstàncies tan exactes?

Què volia dir realment el decret esmentat?

Es Mercadal, 2 de juliol del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

El BOCAIB núm. 75, de 19 de juny del 1993 publica el
Decret 50/1993 que en la versió catalana té data de 29 d'abril i en la
castellana té data de 19 d'abril, pel qual es designen representants
del Govern de la Comissió Tècnica Interinsular, segons acord pres
pel Consell de Govern a la sessió de dia 29 d'abril i fent referència,
a la versió catalana, al que es disposa a l'article 42 de la Llei de
consells, i al 43 a la versió castellana.

Atès que transcorren cinquanta-un dies entre l'acord del
Consell de Govern i la seva publicació i que, en el decurs d'aquests
dies es publiquen més de vint números del BOCAIB, quina és la raó
que ha fet possible tanta "celeritat" com l'observada a la publicació
d'aquest decret?

Com explica el Govern que publicant aquest decret on
s'anomenen els senyors Alexandre Forcades, Jeroni Saiz i Gabriel
Oliver, al BOCAIB núm. 75 de 19 de juny, en el BOCAIB núm. 75
extra de 21 de juny es publiqués el cessament dels esmentats
senyors com a membres del Govern?

Com és possible que el 19 de juny es publiqui el
nomenament dels consellers com a representants a la CTI, un
nomenament que entrava en vigor l'endemà de la publicació al
BOCAIB, és a dir, dia 20, quan el 18 de juny aquests consellers
havien estat cessats a tots els efectes com a consellers per ordre del
President?

Qui és el responsable d'aquesta magnífica mostra de
sincronització?

Es Mercadal, 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
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Com és possible que, en el moment del lliurament de les
claus dels habitatges promoguts per Ibavi al carrer Mallorca de
Ciutadella, fet dia 1 de juliol, no es comptés encara als habitatges
amb energia elèctrica ni amb el subministrament d'aigua potable?

Pensa l'Ibavi exigir el pagament des del dia del
lliurament de les claus o a partir del moment que els habitatges
comptin amb energia elèctrica i aigua potable?

Qui és el responsable d'aquesta descoordinació?

Es Mercadal, 2 de juliol del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

El Govern de les Illes Balears compta amb un servei
d'assessorament a les corporacions locals.

Quantes sol•licituds d'assessorament ha rebut aquest
servei des de l'illa de Menorca?

A quins municipis de l'illa de Menorca s'han donat
aquests serveis?

Es Mercadal, 2 de juliol del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 a la Conselleria Adjunta a Presidència la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 512000, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a Presidència la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 463100, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a Presidència la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455101, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a Presidència la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455101, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria Adjunta a Presidència la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 124200, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria Adjunta a Presidència la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 124100, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 78007?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 78006?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 78005?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 77051?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 77007?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 77006?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 724100, subconcepte 77005?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 78050?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 78003?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 78002?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 77050?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 77004?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621000, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621000, subconcepte 77000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 621000, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 443400, subconcepte 77037?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Comerç i Indústria la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 443400, subconcepte 77002?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 411100, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Conselleria de Sanitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 314100, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria d'Economia i Hisenda la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 921000, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 458002, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 458001, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 456001, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 455301, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Cultura la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents durant
l'any 1992, al subprograma 422008, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 a la Presidència la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 134300, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Presidència la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 112100, subconcepte 78000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Presidència la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la relació de transferències corrents
durant l'any 1992, al subprograma 112100, subconcepte 76000?

Quin és el nom del perceptor, el concepte i la quantitat?

Palma, 1 de juliol del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2102/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a xarxes de deriva, amb qualificació de tramitació davant la
comissió d'Economia. (Mesa de 6 de juliol del 1993).

RGE núm. 2106/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a elaboració de material informàtic i audiovisual d'àmbit
escolar en llengua catalana, amb qualificació de tramitació davant
la comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de juliol del
1993).

RGE núm. 2107/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a substitució del procés per a obtenir el permís per realitzar
ensenyament en català, amb qualificació de tramitació davant la
comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de juliol del
1993).

Palma, a 7 de juliol 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 PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Atès el notable increment de les denúncies formulades des
de les organitzacions proteccionistes, com Greenpeace, així com des
de les mateix confraries de pescadors, sobre la presència a les
aigües d'aprop de les costes de les Illes Balears, de vaixells italians
portadors de xarxes de deriva.

Atès que s'ha pogut comprovat, en alguns casos, que els
vaixells portaven xarxes d'una longitud superior a la permesa per la
legislació de l'Estat espanyol (4,5 quilòmetres a la Mediterrània).

Atès que, concretament el darrer temps s'han produït les
detencions de diferents vaixells que portaven xarxes de més de
7.500 metres d'arts prohibides.

Atès que s'ha pogut comprovar que aquestes xarxes són les
causants de la mort d'espècies protegides, dofins, balenes, tortugues,
i que fins i tot han aparegut a les costes de Menorca cries de
catxalots enganxats en xarxes de deriva, de les utilitzades pels
vaixells italians.

És per tot açò que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern
de l'Estat la seva profunda preocupació per la continuada presència
de vaixells italians dins les aigües territorials espanyoles que porten
arts de pesca prohibides i molt especialment xarxes de deriva d'una
llargària superior a la permesa, a la vegada que l'insta a prendre les
mesures pertinents per assegurar les mesures de vigilància i control
d'aquestes activitats.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a promoure, a través de la seva
participació en les conferències sectorials corresponents, mesures
més restrictives sobre les activitats de pesca amb xarxes de deriva
per a la Mediterrània.

Palma, a 30 de juny del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La Llei 3/1986, de dia 29 d'abril del 1986, de
normalització lingüística a les Illes Balears, a l'article 26 del títol
II estableix que el Govern de la Comunitat Autònoma ha de
promoure l'elaboració del material didàctic necessari per tal de fer
possible l'ensenyament de i en llengua catalana.

Igualment, la mateixa llei a l'article 22, recull l'obligació
que té el Govern de la Comunitat Autònoma de prendre les
mesures adequades perquè la llengua catalana sigui emprada
progressivament en tots els centres d'ensenyament i sigui el
vehicle d'expressió normal en les comunicacions internes i
externes i en les actuacions i els documents administratius.

El Decret 74/1986, de dia 28 d'agost, desenvolupa
aquests aspectes i disposa que la Conselleria d'Educació i Cultura
ha d'instituis premis, concursos i qualsevol altra activitat que
consideri pertinent per estimular l'elaboració i la producció de
material didàctic de i en llengua catalana.

També s'hi estableix que la Conselleria ha de preparar un
pla de creació d'un centre de recursos i material per a
l'ensenyament de i en llengua catalana.

Davant l'evidència de les peculiaritats físiques,
lingüístiques, culturals i històriques de la nostra comunitat
autònoma que han de ser contemplades de manera adequada en
cada nivell del sistema educatiu i amb el suport del material més
adequat i operatiu.

Atès que és convenient facilitar la tasca dels mestres i
evitar la multiplicació d'esforços personal aïllats i poc contrastats.

Atès que l'estructura socioeconòmica i iconogràfica de
la societat occidental actual presenta un model social competitiu
basat en els mitjans de comunicació audiovisuals i en la
informàtica, i que l'aptitud d'aquests tipus de material en
l'ensenyament ha estat repetidament provada des del punt de vista
de la rendibilitat i la motivació, i davant l'evidència que els
escolars de les Illes Balears no han de quedar marginats en aquests
tipus d'aprenentatges i que tenen dret a vehicular-los en la llengua
oficial pròpia de les Illes Balears.

Atès que aquest tipus de material representaria una
important ajuda per als centres en la preparació d'activitats de
suport, reforç o ampliació, ja que les noves tecnologies suposen una
fita important dins l'ensenyament individualitzat, i que l'elaboració
d'un software adequat a les necessitats dels centres escolars
alleugeriria molta feina, unificaria els usos del llenguatge
administratiu en català i vehicularia la llengua catalana com la
pròpia de les comunicacions administratives i la burocràcia escolar.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que afavoreixi la creació, l'elaboració
i l'adaptació de material informàtic (software) o audiovisual en
llengua catalana en totes les àrees i els nivells educatius, i en
consonància amb el currículum oficial establert, així com sobre la
tipologia administrativa més habitual en l'àmbit escolar.

Palma, 29 de juny del 1993.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 comissió.

El Decret 74/1986, de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes als centres docents
no universitaris de les Illes Balears, a més d'establir l'obligatorietat
de l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes a tots els nivells
educatius, fa responsable la Conselleria d'Educació i Cultura
d'afavorir la implantació de programes en llengua catalana.

L'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura, de dia 29
d'agost del 1986, desplega alguns aspectes de l'anterior decret,
concretament els que fan referència a les condicions que han de
complir els centres docents no universitaris per rebre l'autorització
per impartir programes en llengua catalana.

Segons aquesta ordre, s'hi exigeix l'acord del Consell
Escolar per majoria absoluta, l'acord del Claustre de professors,
l'estudi sociolingüístic de l'alumnat i el projecte pedagògic que s'hi
pensa implantar. Tota aquesta documentació ha de ser presentada
abans de dia 31 de desembre de l'any anterior al del començament
de la implantació d'aquests programes.

Atès que ha de ser voluntat de la Conselleria l'augment de
programes d'ensenyament en llengua catalana i que és, per tant,
necessària l'agilitació del procediment corresponent.

Atès que han transcorregut set anys des de l'entrada en
vigor de l'ordre esmentada i que no s'han detectat problemes ni
entrebancs en el seu compliment i que aquest clima de normalitat
afavoreix, precisament, la liberalització del procediment.
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Atès que la normalitat a les nostres illes ha de ser
precisament l'ensenyament en català i que l'exigència de la
tramitació d'un permís i l'obligatòria presentació de documents és
un greuge comparatiu respecte dels centres que fan ensenyament
en castellà, per a la qual cosa no s'exigeix cap tràmit.

Atès que el greuge és major si ens referim a centres de
nova creació que ara han de començar forçosament l'ensenyament
en castellà durant un o dos cursos escolars independentment de la
seva voluntat i que el termini màxim de dia 31 de desembre és poc
adequat per a la pròpia dinàmica escolar que s'organitza en cursos
escolars i no en anys naturals.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a negociar un conveni amb el MEC per tal
de modificar les actuals condicions en els aspectes següents:

- Substituir l'actual procés per sol•licitar el permís per
desenvolupar programes en llengua catalana de manera que sigui
suficient amb l'acord del Claustre de professors i l'acord del
Consell Escolar.

- Allargar el termini de presentació de sol•licituds fins
al 31 de març del curs anterior al del començament de la
implantació d'aquests programes.

- Permetre que els centres de nova creació puguin
començar les seves activitats en la llengua que decideixin
lliurement sense haver de passar cap tràmit previ.

Palma, 29 de juny del 1993.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Expedient de modificació de crèdit núm. 2/93.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de juliol del 1993, a proposta del Lletrat Oficial Major de la
Cambra i en compliment del que disposa l'article 4 paràgraf 1 de la
Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1993, aprovà l'expedient de modificació de crèdit
de referència mitjançant incorporació de romanent de Tresoreria.

Atès que la liquidació del pressupost del 1992 fou
aprovada pel Ple de la Cambra en sessió celebrada dia 10 de març
del 1993 i que a aquesta hi figura un romanent de 25.123.199
pessetes, i que s'han incorporat mitjançant l'expedient 1/93, la
quantitat de 12.630.000 pessetes, quedant sense incorporar la
quantitat de 12.493.149 pessetes, i considerant que és insuficient el
crèdit de les partides del centre de cost 02, 12000 (sous grup A),
12100 (complement de destí), 12101 (complement específic), 12103
(residència), 13100 (laboral eventual), 15000 (productivitat) i del
centre de cost 03, la partida 16000 (quotes Seguretat Social), és pel
que:

Es proposa l'aplicació de part del romanent de Tresoreria
no utilitzat, mitjançant incorporació al pressupost de l'any 1993, de
la següent forma:

Centre de cost 02.-
12000 Sous grup A: 851.562
12100 Complement de destí: 558.940
12101 Complement específic: 1.171.290
12103 Residència: 78.960
13100 Laboral eventual: 800.000
15000 Productivitat: 248.745
SUMA: 3.709.497

Centre de cost 03.-
16000 Quotes Seguretat Social: 3.000.000
SUMA: 3.000.000

Total incorporació mitjançant expedient 2/93: 6.709.497.

Palma, a 2 de juliol del 1993.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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