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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 2687/93, pel qual s'actualitzen les quanties de les
sancions en matèria de caça dins l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 27
d'octubre, a les 13 hores.

Palma, a 6 d'octubre  del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 2 de setembre del 1993, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

"2.- Projecte de llei pel qual s'actualitzen les quanties
de les sancions en matèria de caça dins l'àmbit territorial de la
CAIB.

A proposta del conseller d'Agricultura i Pesca, el Consell
de Govern adopta l'acord següent:

U. S'aprova el projecte de llei pel qual s'actualitzen les
quanties de les sancions en matèria de caça dins l'àmbit territorial
de la CAIB, el text del qual s'adjunta a l'acord present.

DOS. Es disposa la remissió al Parlament de les Illes
Balears del projecte de llei esmentat perquè se'n faci la tramitació
reglamentària."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia nou de setembre del
1993.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A) 
Projecte de llei pel qual s'actualitzen les quanties de les

sancions en matèria de caça a l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Exposició de motius

Per tal de sancionar les infraccions administratives en
matèria de caça comeses a les Illes Balears, s'està aplicant la Llei
1/1970, de dia 4 d'abril, de caça i el Reglament per a la seva
execució, aprovat pel decret 506/1971, de dia 25 de març, pel fet
que no ha estat promulgada per la Comunitat Autònoma l'oportuna
legislació per a la seva regulació.

L'apartat 3r de l'article 48 de la Llei de caça, de dia 4
d'abril de 1970, preceptua: "Les infraccions administratives se
sancionen: Les greus, amb multa de tres mil cinc-centes fins a cinc
mil pessetes; les menys greus, amb multa de dues mil fins a tres mil
cinc-centes pessetes, i les lleus, amb multa de dues-centes cinquanta
fins a dues mil pessetes".

Per la seva banda, l'apartat 4t del mateix article estableix
que: "En tractar-se de multes derivades de l'incompliment de
mesures acordades per l'Administra- ció, en virtut d'allò que disposa
la Llei present, aquestes no poder esser reiterades per lapsus
inferiors de quinze dies, sense excedir de cinc mil pessetes
cadascuna ni de cinquanta mil pessetes en total".

La no actualització d'aquestes quanties durant un període
tan prolongat de temps, n'ha propiciat el desfasament actual i la
necessitat d'actualitzar-les.

La Llei 4/1989, de dia 27 de març, de conservació dels
espais naturals i de la flora i fauna silvestres estableix, a l'article 38,
la tipificació com a infracció administrativa de la captura i
persecució injustificada d'animals silvestres en els supòsits en què
sigui necessària autorització administrativa d'acord amb la regulació
específica de la legislació de caça i pesca continental, com també
l'in- compliment dels requisits, obligacions o prohibicions establerts
a la Llei, principalment, i en relació amb la caça, als articles 33 i 34.
L'article 39 estableix unes multes adequades en la seva quantia als
temps actuals; això no obstant, la limitada tipificació i la necessitat
d'un desplegament posterior de la Llei fan inviable l'aplicació
d'aquesta a tots els tipus d'infracció contemplats per la Llei de caça
i pel seu Reglament.

Mantenint la tipificació i classificació de les infraccions
administratives en matèria de caça regulades per la legislació de
l'Estat, aquesta Llei estableix uns imports per a les sancions més
adequats a la realitat econòmica i social del moment.

L'article 10.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de dia 25 de febrer,
atribueix a la nostra Comunitat Autònoma competència exclusiva en
matèria de caça.

Article únic.

1. Les infraccions administratives tipificades a l'article 48
de la Llei de caça, de dia 4 d'abril de 1970, i classificades en greus,
menys greus i lleus, pel seu Reglament, aprovat pel Decret
506/1971, de dia 25 de març, se sancionen al territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb les multes següents:
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-Infraccions lleus, multa de 3.000 a 25.000 pessetes.

-Infraccions menys greus, multa de 25.001 a 50.000
pessetes.

- Infraccions greus, multa de 50.001 a 75.000 pessetes.

2. En tractar-se de multes derivades de l'incompliment
de mesures acordades per l'Administració, en virtut d'allò que
disposa la legislació de caça, aquestes no poden esser reiterades
per lapsus inferiors a quinze dies, sense excedir de 75.000 pessetes
cadascuna ni de 750.000 pessetes en total.

3. El Consell de Govern ha de procedir, mitjançant
Decret, a l'actualització de les sancions previstes als apartats 1 i 2
d'aquest article, tenint present la variació dels índexs de preus al
consum.

Disposició transitòria única.

A les infraccions comeses amb anterioritat a l'entrada en
vigor d'aquesta Llei, s'han d'aplicar les sancions vigents al moment
de la comissió.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat
publicada al "Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears".

Palma, 2 de setembre del 19913.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere Morey i Ballester.
El President: 
Gabriel Cañellas Fons.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2714/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a plans especials de protecció de les
àrees naturals d'especial interès de l'illa de Menorca. (Mesa de 5
d'octubre del 1993).

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la interpel•lació
següent, per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Atesa l'especial importància que els plans especials de
protecció de les àrees naturals d'especial interès de l'illa de Menorca
tenen per tal de possibilitar de manera efectiva la protecció i gestió
dels nostres espais naturals, desenvolupant la Llei d'espais naturals,
amb respecte obligat a les mesures mínimes que s'hi s'estableixen,
el Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre els plans especials de protecció de les
àrees naturals d'especial interès de l'illa de Menorca. 

Palma, a 24 de setembre del 1993.
El portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2693/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a relació entre la
Conselleria de Comerç i Indústria i el Centre de Formació
Empresarial. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2695/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a intervenció de la
Conselleria d'Obres Públiques en el procés de dissolució de Bal-con.
(Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2696/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tipus d'infraestructura en
matèria de transport marítim inter-illes. (Mesa de 5 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2718/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
i projectes per millorar la captació d'aigües per al consum de la
població d'Es Mercadal i Ciutadella. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2719/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en carreteres. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

Palma, a 6 d'octubre 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.

Quin tipus de relació existeix entre la Conselleria de
Comerç i Indústria i el Centre de Formació Empresarial?

Palma, a 22 de setembre del 1993.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus d'intervenció ha tengut la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori en el procés de dissolució de
Bal-con?

Palma, a 21 de setembre del 1993.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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.

Avançat el procés de transferències, quin tipus
d'infraestructura té preparada la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori en matèria de transport marítim inter-illes?

Palma, a 24 de setembre del 1993.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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

Quines són les inversions realitzades o en previsió de
realització dins l'exercici del 1993, pel Govern de la Comunitat
Autònoma a través de la Junta d'Aigües, a Es Mercadal i a
Ciutadella, per tal de millorar la captació d'aigües per al consum
de la població? Quins són els projectes?

Palma, a 28 de setembre del 1993.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quines foren les inversions en carreteres, pressupostades
el 1990 que no s'executaren? Quina quantia econòmica suposaven
cadascun dels projectes?

Quines foren les inversions en carreteres, pressupostades
el 1991 que no s'executaren? Quina quantia econòmica suposaven
cadascun dels projectes?

Quines foren les inversions en carreteres, pressupostades
el 1992 que no s'executaren? Quina quantia econòmica suposaven
cadascun dels projectes?

Quines són les previsions d'execució dels projectes
pendents?

Palma, 28 de setembre del 1993.
El diputat:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2697/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Ferrà, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a presentació del projecte
de llei de l'esport. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2698/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a vigència del decret que
regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la CAIB.
(Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2717/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Ferrà, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mitjans suficients per a
les infraestructures de les federacions esportives. (Mesa de 5
d'octubre del 1993).

Palma, a 28 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 oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de la Comunitat presentar el
projecte de llei de l'esport en aquest Parlament?

Palma, a 28 de setembre del 1993.
El diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

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 oral davant Ple.
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Considera el Govern de la Comunitat Autònoma que el
Decret 100/90, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
que regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la
CAIB continua vigent?

Palma, a 24 de setembre del 1993.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

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 oral davant Ple.

Quan destinarà mitjans suficients el Govern de la
Comunitat Autònoma per poder dotar les federacions esportives
d'una infraestructura mínima adequada per al seu normal
desenvolupament?

Palma, 28 de setembre del 1993.
El diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2692/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a fets que donaren
lloc a la intervenció de la inspecció de treball a l'hospital Joan
March. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2694/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a fase en què es troba
l'aplicació del Pla d'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2700/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
partides, quantia i conselleria que resulten afectades pel retall dels
pressuposts. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2701/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent
a inversions en actius fixos. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2702/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent
a capital circulant. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2703/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent
a subvencions a fons perdut. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2704/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent a estudis.
(Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2705/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent a façanes
i rètols. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2706/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent a
formació. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2707/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent a la
Comunitat Europea. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2708/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
adjudicada en fase "0" pagada del Pla de Comerç referent a
publicitat. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2741/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
actuacions a les quals es destinarà la subvenció dels 100 milions de
pessetes per a formació al grup Yanko. (Mesa de 5 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2742/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a empreses
que ha subvencionat la Conselleria de Comerç i Indústria referent a
formació. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2743/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a import
total que dedica la Conselleria de Comerç i Indústria a formació l'any
1993. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2744/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
subvenció de 100 milions de pessetes per a formació al grup
d'empreses Yanko. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2745/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida de cànon de
sanejament dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2746/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida dels productes
subvencionats contra plaga del camp dels pressuposts de l'any 1992.
(Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2747/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida de drets de matrícula
a cursos i seminaris dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5
d'octubre del 1993).

RGE núm. 2748/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida de prestació d'altres
serveis dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5 d'octubre del
1993).
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RGE núm. 2749/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida d'altres taxes fixes
dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2750/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida d'allotjaments dels
pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2751/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida d'ordenació del
transport mecànic per carretera dels pressuposts de l'any 1992.
(Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2752/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida de multes al
transport dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5 d'octubre del
1993).

RGE núm. 2753/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida de multes i sancions
dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5 d'octubre del 1993).

RGE núm. 2754/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de les desviacions pressupostàries de la partida de multes a
ordenació turística dels pressuposts de l'any 1992. (Mesa de 5
d'octubre del 1993).

Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins foren els fets que donaren lloc a la intervenció de
la inspecció de treball a l'hospital Joan March i, com a
conseqüència, a la imposició d'una sanció econòmica?

Palma, a 22 de setembre del 1993.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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 oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

En quina fase es troba l'aplicació del pla d'ordenació del
transport regular de viatgers per carretera?

Palma, a 22 de setembre del 1993.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Referent a l'anunci, per part de membres del Govern de la
Comunitat Autònoma, de retalls en els actuals pressuposts de la
Comunitat Autònoma per al 1993, quines són les partides
pressupostàries que en resultaran afectades?, amb quina quantia?,
a quines conselleries afectaran?, quin és el seu import global?

Palma, 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 de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels pressuposts generals del 1993, del Pla de Comerç,
referent a inversions en actius fixos:

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

Palma, 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 de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels pressuposts generals del 1993, del Pla de Comerç,
referent a capital circulant:

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

Palma, 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 de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

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

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

Palma, 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 de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

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

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

Palma, 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 de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

Palma, 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 de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

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



2926 BOPIB núm.105 - 8 d'octubre del 1993

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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

De la partida pressupostària de la Conselleria de Comerç
i Indústria, dels pressuposts generals del 1993, del Pla de Comerç,
referent a inversions en actius fixos:

Quina és la quantitat adjudicada?

Quina és la quantitat en fase "0"?

Quina és la quantitat pagada?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la sessió informativa de la Comissió d'Economia de
28.09.93, el Conseller de Comerç i Indústria va posar en
coneixement de la comissió, l'existència d'una subvenció de 100
milions de pessetes per a formació al grup d'empreses Yanko.

A quin tipus d'actuacions destinarà, el grup d'empreses
esmentat, els 100 milions de pessetes?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 oral davant la Comissió d'Economia.

A la sessió informativa de la Comissió d'Economia de
28.09.93, el Conseller de Comerç i Indústria va posar en
coneixement de la comissió, l'existència d'una subvenció de 100
milions de pessetes per a formació al grup d'empreses Yanko.

Fins a la data d'avui, a quantes i quines empreses ha
subvencionat la conselleria, referent a temes de formació,
detallant-ne l'empresa i el motiu pel qual es dóna el suport i
l'import a l'any 1993?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Econo-mia.

A la sessió informativa de la Comissió d'Economia de
28.09.93, el Conseller de Comerç i Indústria va posar en
coneixement de la comissió, l'existència d'una subvenció de 100
milions de pessetes per a formació al grup d'empreses Yanko.

Quin és l'import total que dedica aquesta conselleria a
formació l'any 1993?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la sessió informativa de la Comissió d'Economia de
28.09.93, el Conseller de Comerç i Indústria va posar en
coneixement de la comissió, l'existència d'una subvenció de 100
milions de pessetes per a formació al grup d'empreses Yanko.

A càrrec de quina partida pressupostària es realitza
aquesta despesa?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida del cànon de sanejament
fou de 5.439 milions als pressuposts de la Comunitat del 1992, el
contret líquid del subconcepte fou de 1.938 milions.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida de productes
subvencionats plaga del camp fou de 13'8 milions als pressuposts
de la Comunitat del 1992, el contret líquid del subconcepte fou
d'1'1 milions de pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida de drets de matrícula a
cursos i seminaris fou de 83 milions als pressuposts de la
Comunitat del 1992, el contret líquid del subconcepte fou de 32'7
milions de pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida de prestació d'altres
serveis fou de 1.321 milions als pressuposts de la Comunitat del
1992, el contret líquid del subconcepte fou de 649 milions de
pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important des-
viació pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida d'altres taxes fixes fou de
613'5 milions als pressuposts de la Comunitat del 1992, el contret
líquid del subconcepte fou de 222 milions de pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important des-viació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida d'allotjaments fou de 124'7
milions als pressuposts de la Comunitat del 1992, el contret líquid
del subconcepte fou de 29'8 milions de pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida d'ordenació del transport
mecànic per carretera fou de 85'6 milions als pressuposts de la
Comunitat del 1992, el contret líquid del subconcepte fou de 49
milions de pessetes.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida pressupostària de multes
al transport als pressuposts de la Comunitat del 1992, era de 190
milions, el contret líquid de 196 milions i la recaptació líquida a
31.12.92, de 36 milions.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida pressupostària de multes
i sancions als pressuposts de la Comunitat del 1992, era de 156
milions, el contret líquid de 99 milions i la recaptació líquida a
31.12.92, de 18'7 milions.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El crèdit definitiu de la partida pressupostària de multes
a l'ordenació turística als pressuposts de la Comunitat del 1992,
era de 253 milions, el contret líquid de 229'3 milions i la
recaptació líquida a 31.12.92, de 24'4 milions.

Quins han estat els motius d'aquesta important desviació
pressupostària?

Palma, 30 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2712/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre el que s'ha tractat fins ara a la mesa de diàleg
social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 2713/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre el
nou decret de mesures preventives per als incendis forestals.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 2716/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les obres realitzades en el torrent
de Massanella a la zona del pont de Fust (termes municipals d'Inca
i de Búger) i al torrent de Can Tabou a la zona del pont de Na
Queleta (termes municipals de Campanet i de Búger).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.



BOPIB núm.105 - 8 d'octubre del 1993 2929

Ordre de Publicació

D) 
RGE núm. 2727/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre els conflictes entre
els taxistes i els denominats vehicles de classe C.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E) 
RGE núm. 2755/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 d'octubre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre la Universiada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre 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 5 d'octubre del 1993, restà assabentada dels escrits RGE núms.
2709/93, 2710/93 i 2711/93, presentats pel Grup Parlamentari PP-
UM, mitjançant els quals es comuniquen les substitucions següents:

A les comissions d'Assumptes Institucionals i d'Economia,
l'Hble. Sr. Josep Marí i Prats substituirà l'ex-diputada Sra. Maria
Lluïsa Cava de Llano i Carrió.

A la Comissió d'Assumptes Institucions, l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Salas i Santos substituirà l'ex-diputat Sr.
Francesc Gilet i Girart.

A la Comissió de Reglament, l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Salas i Santos substituirà l'ex-diputada Sra. Maria Lluïsa Cava de
Llano i Carrió.

A la Comissió de Turisme, l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Salas i Santos substituirà l'Hble. Sr. Diputat José Maria González i
Ortea.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a substitució a la Comissió de Peticions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
data 5 d'octubre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2722/93, presentat pel Grup Parlamentari MIXT, mitjançant el qual
es comunica la substitució de l'Hble. Sr. Miquel Pascual i Amorós per
l'Hble. Sr. Cosme Vidal i Juan a la Comissió de Peticions.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a renúncia de l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i

Martí al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
data 5 d'octubre del 1993, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2756/93, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Sra. Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual comunica la seva renúncia al càrrec de vicepresidenta de la
Comissió de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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