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Palma, a 29 de setembre 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.

Estat d'endeutament del Govern de la Comunitat
Autònoma, entitats administratives i empreses públiques, amb el
següent detall:

1.- Deute públic.

Data d'emissió.
Amortització, termini, mancança, anualitat, dates.
Tipus d'interès-TAE.
Renda viva a 31-08-1993.
Entitat o entitats subscriptores i percentatge de

subscripció.

2.- Crèdits amb entitats financeres, detallant-ne per cada
préstec:

Data d'aprovació i de signatura de contracte.
Amortització, termini, mancança, anualitat, dates de

pagament.
Tipus d'interès-TAE.
Préstec inicial i deute viu a 31-08-1993.
Entitat o entitats que han concedit els préstecs i en cada

cas percentatges de participació.

Palma, a 13 de setembre del 1993.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la redacció del Pla d'ús i gestió
del parc natural de Mondragó, en compliment de l'article 5 del
Decret 85/1992, pel qual es crea el parc natural de Mondragó?

Per quin motiu no s'ha nomenat encara la Junta Rectora
del parc natural de Mondragó, quan ja ha transcorregut gairebé un
any des de la seva constitució?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

Quines són les mesures preses per la Junta d'Aigües per
fer constituir les comunitats d'usuaris de les diferents unitats
hidrogeològiques i aqüífers, segons s'estableix a l'article 79 de la
Llei d'aigües?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.
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Com està constituïda l'Assemblea d'Usuaris, prevista a
l'article 24.2 de la Llei d'Aigües?

Palma, a 14 de setembre 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.

Quina és la representació dels usuaris, obligatòria segons
la Llei d'Aigües, en el Consell General de l'Aigua?

Quina és la representació dels usuaris, obligatòria segons
la Llei d'Aigües,  en les Juntes Insulars d'Explotació de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera de la Junta d'Aigües? 

Palma, a 14 de setembre 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.

S'ha aprovat el reglament que ha de determinar la
composició de les Juntes Insulars d'Explotació a Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera, preceptiu segons l'article 14.2 del
Decret 106/1990, sobre organització i règim jurídic de la Junta
d'Aigües de les Illes Balears?

Palma, a 14 de setembre 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.

Hi ha hagut cap sol•licitud a la Junta d'Aigües de
modificació de les característiques de les concessions de pous
particulars en els termes municipals de Binissalem i de Sencelles?

En cas afirmatiu, qui són els peticionaris? Quines són les
modificacions sol•licitades i en quin punt es troba la tramitació
administrativa?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quantes i quines són les empreses que tenen concessió
d'abastiment d'aigua per a diversos municipis?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Qui és el concessionari de l'explotació d'aigua per a
proveïment dels pous públics de Llubí?

Quin és el número de registre de la concessió i quins són
els cabals màxims d'aigua concedits que hi figuren?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

La Junta d'Aigües ha atorgat cap autorització per estudis,
investigació i projecte per fer una potabilitzadora al Pont d'Inca?

La Junta d'Aigües té estudis d'investigació realitzats sobre
el volum màxim possible d'aigua que es podria treure sense que hi
hagués possibilitat de salinitzar tot l'aqüífer?

En cas d'atorgar concessió per potabilitzar aigües
salabroses al Pont d'Inca, s'exigirà avaluació d'impacte ambiental,
segons estableix l'article 90 de la Llei d'Aigües i el 237 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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.

Quins són els recursos hidràulics, declarats per la Junta
d'Aigües, sobreexplotats o en risc d'esser-ho?

Quines són les mesures preses a aquest respecte, en
compliment de l'article 171 del Reglament del Domini Públic
Hidràulic.

Quins perímetres de protecció d'aqüífers sobreexplotats
s'han delimitat?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quin càrrec i responsabilitat ostenta el Sr. Joan Nicolau
dins el departament de Protecció Civil, contractat com a
"conductor per a la unitat mòbil" (en resposta a la Pregunta RGE
núm. 2.284/92)?

Li permet aquest "càrrec" participar en les reunions de
coordinació amb les altres administracions?

Li permet aquest "càrrec" realitzar declaracions en
televisió com a "responsable" del departament de Protecció Civil?

Palma, a 20 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

A quines obres públiques finançades totalment o
parcialment pel Govern de les Illes Balears durant l'any 1993 s'ha
inclòs una partida amb la destinació de finançar treballs de
conservació, enriquiment del patrimoni històric o el foment de la
creativitat artística, tal com marca la Llei 3/1987, de 18 de març?

Quina quantitat s'ha destinat per cada obra a aquesta
activitat?

A quines activitats s'han destinat aquestes partides?

Palma, a 17 de setembre del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Presidència del Govern, per quins
conceptes, per quins imports, per quins sistemes d'adjudicació i
quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per
quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes d'adjudicació
i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria de Turisme, per quins
conceptes, per quins imports, per quins sistemes d'adjudicació i
quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per
quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes
d'adjudicació i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria Adjunta a la Presidència,
per quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes
d'adjudicació i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria de Treball i Transports,
per quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes
d'adjudicació i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, per quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes
d'adjudicació i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, per quins conceptes, per quins imports, per
quins sistemes d'adjudicació i quins adjudicataris, durant la present
legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria de la Funció Pública, per
quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes d'adjudicació
i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és la realització d'adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics (partida 22706) de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, per quins conceptes, per quins imports, per quins sistemes
d'adjudicació i quins adjudicataris, durant la present legislatura?

Palma, a 20 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Per quin motiu s'han produït les ampliacions de crèdit
núms. 18/93 de 3.136.584 pessetes, 32/93 de 15.056.864 pessetes,
186/93 de 15.758.593 pessetes, en el programa 613100, partida
22605, "Remuneracions agents recaptació i registre propietat",
quan en aquest programa ja hi ha pressupostats 135.599.701
pessetes en despeses de personal?

Quina és la relació de pagaments fets amb aquestes
ampliacions de crèdit?

Palma, a 17 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Per quin motiu s'han produït les ampliacions de crèdit
núms. 37/93 i 162/93 en la partida 22605 del programa 631300,
"Remuneracions agents recaptació i registre propietat" per valor
de 20.081.213 pessetes i 79.475.170 pessetes?

Quina és la relació de pagaments fets amb aquestes
ampliacions de crèdit?

Palma, a 17 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina subvenció ha concedit el Govern de les Illes
Balears a l'empresa ALIMU per a l'organització dels concerts de
l'orquestra de Sant Petesburg al Teatre Principal?

Quants concerts s'han subvencionat a aquesta empresa
els anys 1991, 1992 i 1993? Per quina quantitat?

Ha presentat liquidacions amb el resultat econòmic i
d'assistència dels concerts?

Quins criteris s'han seguit per contactar amb aquesta
empresa en cada cas?

S'ha donat la possibilitat a altres empreses d'organitzar
actes similars?

Palma, a 17 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

En quina situació es troba l'execució de la cartografia de
detall dels fons marins de les Illes Balears?

Quan finalitza el termini de presentació del treball?

Per quina quantitat total s'ha adjudicat?

Palma, a 17 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines activitats ha realitzat la Fundació Antoni Maura
amb la subvenció de 3.000.000 pessetes concedida per la
Presidència del Govern?

Palma, a 17 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Per quin concepte o activitat, la Conselleria Adjunta a la
Presidència ha concedit les subvencions de 270.000 pessetes,
450.000 pessetes i 90.000 pessetes a Cristina Melià Petschen?

Palma, a 17 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Per quin concepte o activitat, la Conselleria Adjunta a la
Presidència ha concedit les subvencions de 1.080.000 pessetes a
Maria Magdalena Servalls Martorell i 270.000 pessetes a Cristina
Melià Petschen?

Palma, a 17 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inversions reals s'han dut o es duran a terme en
relació amb el programa ENVIREG per a l'aprofitament dels
abocaments líquids de les estacions depuradores, tal com està
previst en el pressupost del 1993?

Palma, a 17 de setembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inversions reals ha realitzat i quines té previstes
realitzar el Govern de les Illes Balears durant l'exercici del 1993,
en el programa 4431 "Protecció del medi ambient"?

Palma, a 17 de setembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

A la liquidació dels Pressuposts per a 1992, el programa
4551 "Promoció d'activitats juvenils", de la Conselleria Adjunta
a la Presidència, ha passat de 190.000.000 pessetes a 140.837.000
pessetes en transferències corrents.

A quines activitats ha afectat aquesta disminució?

Palma, a 17 de setembre del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 és la relació de persones que assistiren als actes del
Xacobeo 93 convidades pel Govern de les Illes Balears?

Quin cost econòmic tendrà aquest viatge?

Considera el Govern que no hi ha temes més prioritaris
per gastar els doblers públics?

Palma, a 16 de setembre 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines subvencions ha concedit el Govern de les Illes
Balears a l'associació ASPRIMO durant la present legislatura? Per
quin concepte? Per quin import?

Palma, a 20 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les quantitats pressupostades previstes que
aportarà el Govern de la CAIB per al finançament dels plans de
residus sòlids urbans a Mallorca i Eivissa-Formentera?

Quins percentatges suposen dels costs inicials dels
projectes?

Té previst el Govern de la CAIB participar en els costos
financers de gestió del Pla de residus sòlids urbans a l'illa de
Menorca?

Té previst el Govern de la CAIB participar en els costos
de gestió dels plans de residus sòlids urbans a les illes de Mallorca
i Eivissa?

Palma, a 23 de setembre del 1993.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2596/93, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a centre de salut de
Formentera. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2597/93, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a carretera nova a l'aeroport
d'Eivissa. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2598/93, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a elaboració del POOT a les
Pitiüses. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2685/93, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a neteja de torrents a les
Pitiüses. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

Palma, a 29 de setembre 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 a l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

En relació amb la petició formulada per l'Ajuntament de
Formentera a la Conselleria de Sanitat on es demana una
subvenció addicional de prop dels 30 milions de pessetes per fer
front al major cost en relació amb el projecte inicial de
construcció del centre de salut, quan i en quina quantia podrà ser
atesa?

Palma, a 16 de setembre del 1993.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Després del rebuig de l'Ajuntament d'Eivissa al projecte
de nova carretera de la ciutat a l'aeroport, té la conselleria altres
alternatives o pensa dur a terme la idea inicial?

Palma, a 16 de setembre del 1993.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quan projecta el Govern convocar els sectors
representatius i formacions polítiques amb representació
parlamentària de les Pitiüses, per tal de preparar l'elaboració del
POOT (Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística) corresponent a
aquestes illes?

Palma, a 16 de setembre del 1993.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Quina és la relació de torrents de les Illes Pitiüses i què
puja la inversió efectuada per la neteja d'aquells, dins la partida de
3.000 milions de pessetes que, segons el Govern, s'han destinat a
l'àmbit de la nostra comunitat i que encara no han estat pagats per
l'Administració Central?

Palma, a 16 de setembre del 1993.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2565/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajudes per a
estudiants de capatàs forestal. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2583/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia
definitiva després del retall del pressupost del Pla de comerç referent
a formació. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2584/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia
definitiva després del retall del pressupost del Pla de comerç referent
a publicitat. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2585/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia
definitiva després del retall del pressupost del Pla de comerç referent
a façanes i rètols. (Mesa de 28 de setembre del 1993).



BOPIB núm.102 - 1 d'octubre del 1993 2857

RGE núm. 2586/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia definitiva després del retall del pressupost del Pla de
comerç referent a inversions en actius fixos. (Mesa de 28 de
setembre del 1993).

RGE núm. 2587/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia definitiva després del retall del pressupost del Pla de
comerç referent a capital circulant. (Mesa de 28 de setembre del
1993).

RGE núm. 2588/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia definitiva després del retall del pressupost del Pla de
comerç referent a subvencions a fons perdut. (Mesa de 28 de
setembre del 1993).

RGE núm. 2589/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia definitiva després del retall del pressupost del Pla de
comerç referent a estudis. (Mesa de 28 de setembre del 1993).

RGE núm. 2590/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia definitiva després del retall del pressupost del Pla de
comerç referent a Comunitat Europea. (Mesa de 28 de setembre del
1993).

Palma, a 13 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

L'ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de dia 13 de
febrer de 1990, que regula la concessió d'ajudes econòmiques per
a les despeses de desplaçament, manutenció i estada d'estudiants
de Formació Professional "capatàs forestal", crea unes línies
d'ajuda per assistir a qualsevol de les escoles de capatassos
reconegudes per l'Administració.

Quantes ajudes s'han concedit des de la publicació
d'aqeusta ordre?

Continua vigent aquesta ordre? Quina quantitat té previst
destinar-hi la Conselleria d'Agricultura per a l'any 1993?

Palma, a 13 de setembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a formació:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel Govern
de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a publicitat:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel Govern
de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a façanes i rètols:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel Govern
de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a inversions en actius fixos:
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Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel
Govern de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a capital circulant:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel
Govern de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a subvencions a fons perdut:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel
Govern de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a estudis:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel
Govern de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre 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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant comissió.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels Pressuposts Generals de 1993, del Pla de Comerç
referent a la Comunitat Europea:

Quina és la quantia definitiva d'aquesta partida
pressupostària després del retall del pressupost anunciat pel Govern
de la Comunitat?

Palma, a 14 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2582/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a modificació del Decret 27/1993 per conculcar la Llei de
transferència d'urbanisme als consells insulars. (Mesa de 28 de
setembre del 1993).

RGE núm. 2637/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a creació de l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 28 de
setembre del 1993).

Palma, a 13 de setembre 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.

El Decret 27/1993, d'11 de març sobre regulació de
capacitats de població en els instruments de planejament general i
sectorial, aprovat pel Govern de la CA en exercici de la potestat
reglamentària, normativa que li reconeix la Llei 4/1990 d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, a més de no haver estat sotmès a dictamen del Consell
d'Estat -en absència d'òrgan autonòmic similar-, i d'atorgar facultats
discrecionals als òrgans urbanístics, vulnera la llei esmentada, ja
que dóna al Govern, via decret, noves formes de coordinació i
control, com són els informes previs favorables, impropis de
l'exercici d'una competència atribuïda com a pròpia, i que en
qualsevol cas només una norma amb rang de llei podria imposar.
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Per les consideracions exposades proposam al Ple del
Parlament de les Illes Balears l'aprovació de la següent proposició
no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a modificar el Decret 27/1993, d'11 de març, sobre
regulació de capacitats de població en els instruments de
planejament general i sectorial, que exigeix l'informe favorable de
les conselleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i de
Turisme, prèviament a determinades decisions dels òrgans dels
consells insulars, amb vulneració de les competències en matèria
d'urbanisme que els han estat atribuïdes per llei d'aquest
Parlament."

Palma, a 13 de setembre 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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Desenvolupar legislativament els principis
constitucionals de la no discriminació per raó de sexe, encara que
és imprescindible no és suficient per aconseguir que la igualtat
entre homes i dones sigui real. Fa falta també aplicar mesures i
desenvolupar programes que canviïn les actituds, els
comportaments i les estructures socials, de tal manera que es vagi
superant la tradicional i anacrònica divisió de funcions socials
entre homes i dones.

És necessari, doncs, que existeixi un organisme autònom
encarregat de promoure i fomentar dins la nostra comunitat
autònoma les condicions que possibilitin la igualtat social entre
ambdós sexes i la participació de la dona en la vida política,
cultural, econòmica i social.

Per això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA proposa
la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a crear, en el termini de
6 mesos, l'Institut Balear de la Dona."

Palma, a 20 de setembre del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2566/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de

petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 28 de setembre del 1993, admeté a tràmit, d'acord amb
l'article 175.1 del Reglament de la cambra,  l'escrit de referència, que
sol•licita que el president de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca per tal
d'informar sobre la problemàtica del sector lleter a Mallorca i la
situació per la qual passa l'empresa AGAMA.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 2595/93, del Govern de la CA, relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 28 de setembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
la Funció Pública, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre les propostes d'actuació en matèria
de funció pública per al darrer trimestre del 1993.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 2635/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 28 de setembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Indústria i Comerç, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre la política d'impuls a les empreses que reciclen
components dels residus tòxics urbans.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació davant comissió per a la Proposició

no de llei, RGE núm. 1565/93. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 28 de setembre del 1993, restà assabentada de l'escrit
RGE núm. 2674/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant el qual se sol•licita que la proposició no de llei de
referència, relativa a ajuda als ajuntaments per a la retolació dels
noms dels carrers en català, amb sol•licitud de tramitació davant
ple (BOPIB núm. 85, de 30 d'abril del 1993), sigui tramitada davant
la comissió corresponent.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de setembre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 2644/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant el qual se sol•liciten les substitucions següents:

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, la substitució de
l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Tur i Torres.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, la
substitució de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Tur i Torres per l'Hble. Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a renúncia de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau al

càrrec de president de la Comissió de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de setembre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 2594/93, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres,
del Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual comunica la
seva renúncia al càrrec de president de la Comissió de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 101.

- Pàg. 2840. 4. Informacions, apartat B).
On diu: El primer exercici tendrà lloc dia 11 de novembre del 1993,
...
Ha de dir: El primer exercici tendrà lloc dia 11 d'octubre del 1993,
...
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