
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 3 de desembre del 1993 III Legislatura Núm. 114  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) RGE núm. 1639/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a política específica del Govern

balear per fomentar l'associacionisme a les comunitats regionals radicades a Balears. 3155
 

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 1823/93, relativa a declaració de la zona nord del port de Maó com a zona d'interès marisquer. 3155

 
B) RGE núm. 2102/93, relativa a xarxes de deriva. 3155

 

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) 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 del cànon de sanejament dels pressuposts de l'any 92. 3155



3150 BOPIB núm.114 - 3 de desembre del 1993

 
B) RGE núm. 2700/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a partides, quanties

i conselleries afectades pel retall dels pressuposts. 3155
 

C) RGE núms. 2746/93, 2747/93, 2748/93, 2749/93, 2759/93, 2751/93, 2752/93, 2753/93 i 2754/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatives a motius de les desviacions pressupostàries de les partides de
productes subvencionats contra la plaga del camp, de drets de matrícula a cursos i seminaris, de prestació d'altres serveis, d'altres
taxes fixes, d'allotjaments, d'ordenació i transport mecànic per carretera, de multes de transport, de multes i sancions i de multes
d'ordenació turística dels pressuposts de l'any 92, respectivament. 3156

 
D) 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. 3156
 

E) 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. 3156

 
F) 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. 3156
 

G) 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. 3156

 
H) 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. 3156
 

I) 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. 3157

 
J) 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 la Comunitat Europea. 3157
 

K) RGE núm. 2701/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent en actius fixos. 3157

 
L) RGE núm. 2703/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia tat

adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a subvencions a fons perdut. 3157
 

M) RGE núm. 2704/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia tat
adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a estudis. 3157

 
N) RGE núm. 2705/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia tat

adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a subvencions a façanes i rètols. 3157
 

O) RGE núm. 2706/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia tat
adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a formació. 3158

 
P) RGE núm. 2707/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia tat

adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a subvencions a la Comunitat Europea. 3158
 

Q) RGE núm. 2708/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia tat
adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a subvencions a publicitat. 3158

 
R) RGE núm. 2692/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a festes que donaren lloc

a la intervenció de la inspecció de treball a l'hospital Joan March. 3158
 

S) 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. 3158

 
T) RGE núm. 2741/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions a les

quals es destinà la subvenció dels 100 milions de pessetes per a formació al grup Yanko. 3158
 

U) 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 Yanko. 3158



BOPIB núm.114 - 3 de desembre del 1993 3151

2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre el decret de mesures

preventives per als incendis forestals (RGE núm. 2713/93).
3159

 
B) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre la mesa de diàleg

social (RGE núm. 2712/93).
3159

 
C) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera Adjunta a la Presidència, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre

l'avaluació del primer pla d'igualtat de la dona elaborat pel Govern de la Comunitat Autònoma (RGE núm. 1905/93).
3159

 
D) Compareixença de l'Hble. Sra. Conseller de Sanitat i Seguretat Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre l'empresa

de gestió sanitària a Mallorca (RGE núm. 2885/93).
3159

 
E) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre la problemàtica del sector

lleter a Mallorca i de la situació per la qual passa l'empresa Agama (RGE núm. 2566/93).
3159

 
F) Compareixences dels Hbles. Srs. Consellers i d'altres, en relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears per al 1994, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
3159

 
G) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el nivell d'execució del Pla

de suport a la modernització del comerç (RGE núm. 2327/93). 3160
 

2.5. INFORMACIÓ
A) Relativa a ajornament de les Proposicions no de llei RGE núms. 1029/93 i 1030/93 3160

 
B) Relativa a posposició de les Preguntes RGE núms. 2587/93, 2702/93 i 2781/93. 3160

 
C) Relativa a posposició de la Pregunta RGE núm. 2565/93. 3161

 
D) Relativa a retirada de les Preguntes RGE núms. 2724/93, 2743/93. 3161

 
E) Relativa a posposició de la Compareixença RGE núm. 2635/93. 3161

 
F) Relativa a creació d'una ponència per a l'estudi del Pla director sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a Menorca. 3161

 

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 3460/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE núm. 2894/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política

financera de la Junta d'Aigües. 3161

 
3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 3444/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a telèfon de la infància.
3162

B) RGE núm. 3448/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos de policia
local. 3162

C) RGE núm. 3448/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tècnics
qualificats per executar els encàrrecs de direccions d'obres de depuradores. 3162

 



3152 BOPIB núm.114 - 3 de desembre del 1993

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3407/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a previsions de

compensacions a atorgar fetes per la Junta d'Aigües. 3163

B) RGE núm. 3408/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a quantia a atorgar per
resolucions del President de la Junta d'Aigües. 3163

C) RGE núm. 3424/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pagaments dels deutes
d'Agama. 3163

D) RGE núm. 3425/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a exclusió del pagament
de juliol dels ramaders antics subministradors de Blahi. 3163

E) RGE núm. 3428/93, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finançament de la
potabilitzadora del Pont d'Inca. 3163

F) RGE núm. 3430/93, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tram del segon cinturó
entre la carretera de Manacor i la de Sineu. 3163

G) RGE núm. 3431/93, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a enllaç a Alcampo de
l'autovia central. 3164

H) RGE núm. 3445/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a acondicionar la vorera
esquerra de la carretera PM-812 que va des de Sant Antoni a Santa Agnès. 3164

 
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3447/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a iniciar les obres a Sa Canal a Eivissa i a Es Pujols a
Formentera per a l'evacuació urgent a centres hospitalaris dels malalts i ferits de l'illa de Formentera. 3164

B) RGE núm. 3459/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reprovació de l'actuació del conseller d'Obres Públiques. 3164

 
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2117/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa al tancament dels centres de
toxicomanies de Llevant i d'Inca. 3164

 
B) A la Pregunta RGE núm. 2118/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a l'autorització per a l'ampliació d'horaris

de l'empresa de transports Voramar-El Gaucho. 3165

C) A la Pregunta RGE núm. 2162/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la construcció de carrils per a
bicicletes a Menorca. 3166

D) A la pregunta RGE núm. 2223/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis sobre estalvi i ús racional d'aigua.
3166

E) A la pregunta RGE núm. 2231/93, presentada pel diputat Sr. Antoni Sansó, relativa al tancament de la unitat de desintoxicació
de Son Dureta. 3166

F) A la pregunta RGE núm. 2234/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a l'estudi de viabilitat per a l'establiment d'un
consorci mediambiental a les Illes Balears 3166

G) A la pregunta RGE núm. 2306/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a la proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'ITV. 3166

H) A la pregunta RGE núm. 2309/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a les actuacions per tal de facilitar l'orientació
laboral de la joventut. 3166



BOPIB núm.114 - 3 de desembre del 1993 3153

I) A la pregunta RGE núm. 2310/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a Pla de foment i desenvolupament del
cooperativisme. 3167

J) A la pregunta RGE núm. 2328/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a la proposta d'atribució de competències als
cursos de formació dins el Pla de comerç. 3167

K) A la pregunta RGE núm. 2330/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa als ingressos per concessió d'ITV. 3168

L) A la pregunta RGE núm. 2331/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any 1992
al subprograma 511100, subconcepte 48000. 3168

M) A la pregunta RGE núm. 2392/93, presentada pel diputat Sr. Joan Bosco Gomila, relativa a les activitats d'estiu a la finca Es
Torretó de Menorca. 3168

N) A la pregunta RGE núm. 2393/93, presentada pel diputat Sr. Joan Bosco Gomila, relativa al tancament del punt d'informació
juvenil de Ciutadella. 3169

O) A la pregunta RGE núm. 2404/93, presentada pel diputat Sr. Joan Bosco Gomila, relativa a les activitats d'estiu de la Direcció
General de Joventut. 3169

P) A la pregunta RGE núm. 2410/93, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les subvencions a la Fundació Illes Balears.
3169

Q) A la pregunta RGE núm. 2413/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al cobrament per accedir a algunes platges
de Ciutadella. 3170

 
R) A la pregunta RGE núm. 2415/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al compliment dels requisits per a l'obtenció

de banderes blaves (farmaciola, barreres arquitectòniques, serveis públics, equipaments de rescat, aigua potable, etc.). 3170

S) A la pregunta RGE núm. 2417/93, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa al compliment dels requisits per a l'obtenció
de banderes blaves (indicació de l'estat de la mar amb banderes vermelles, verdes i grogues). 3170

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3432/93, d'una cinquena part de diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme. Convocatòria de sessió extraordinària, habilitació de terminis i tramitació
ordinària. 3170

 
B) RGE núm. 3432/93, d'una cinquena part de diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme. Convocatòria de sessió extraordinària, habilitació de terminis i tramitació
ordinària. 3170

 
C) RGE núm. 3434/93, d'una cinquena part de diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme. Convocatòria de sessió extraordinària, habilitació de terminis i tramitació
ordinària. 3170

 
D) RGE núm. 3435/93, d'una cinquena part de diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme. Convocatòria de sessió extraordinària, habilitació de terminis i tramitació
ordinària. 3171

 
E) RGE núm. 3446/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de

Turisme. 3171
 

F) RGE núm. 3469/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, per tramitació ordinària. 3171

3.17. INFORMACIÓ
A) Convocatòria de sessió plenària extraordinària i habilitació de terminis per a la tramitació del Projecte de llei de pressuposts

generals de la CAIB per al 1994. 3171
 



3154 BOPIB núm.114 - 3 de desembre del 1993

4. INFORMACIONS
A) Relativa a renúncia de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pascual i Ribot al càrrec de secretari de la comissió de Turisme. 3171

 
B) Relativa a substitucions en el jurat de la selecció d'estudis previs per a la rehabilitació de l'edifici situat al carrer Palau Reial núm.

8, cantonada amb els carrers Victòria i Conquistador, de Palma de Mallorca. 3171 



BOPIB núm.114 - 3 de desembre del 1993 3155

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

11 de maig del 1993, debaté la Pregunta RGE núm. 1639/93, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a política específica del Govern balear per fomentar
l'associacionisme a les comunitats regionals radicades a Balears.
(BOPIB 86 de 7 de maig del 1993).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera Adjunta
a la Presidència .

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

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, procedí a debatre
el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 1823/93, relativa a
declaració de la zona nord del port de Maó com a zona d'interès
marisquer, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el ministeri

d'Obres Públiques del Govern de l'Estat per tal que es declari zona
d'interès marisquer la zona nord del port de Maó."

Seu del Parlament, 27 d'octubre del 1993.
El President: 
José M. González i Ortea.
El Secretari:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, procedí a debatre el text de la
Proposició no de Llei RGE núm. 2102/93, relativa a xarxes de deriva,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"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, portant
arts de pesca prohibides i molt especialment xarxes de deriva d'una
llargària superior a la permesa, a la vegada que l'insta a intensificar
les mesures pertinents per assegurar les mesures de vigilància i
control d'aquestes activitats.

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".

Seu del Parlament, 27 d'octubre del 1993.
El President: 
José M. González i Ortea.
El Secretari:
Cristòfol Huguet i Sintes.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, debaté la
Pregunta 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 del cànon de
sanejament dels pressuposts de l'any 92. (BOPIB núm. 105 de 8
d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

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

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2700/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a partides,
quanties i conselleries afectades pel retall dels pressuposts. (BOPIB
núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

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

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, debaté les
Preguntes RGE núms. 2746/93, 2747/93, 2748/93, 2749/93,
2759/93, 2751/93, 2752/93, 2753/93 i 2754/93, de l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatives a motius de les desviacions pressupostàries de les partides
de productes subvencionats contra la plaga del camp, de drets de
matrícula a cursos i seminaris, de prestació d'altres serveis, d'altres
taxes fixes, d'allotjaments, d'ordenació i transport mecànic per
carretera, de multes de transport, de multes i sancions i de multes
d'ordenació turística dels pressuposts de l'any 92, respectivament.
(BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Foren contestades en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

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

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de
1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

E) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de
1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

G) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de
1993).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta 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 la Comunitat Europea. (BOPIB núm. 102 d'1
d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2701/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent
en actius fixos. (BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

L) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2703/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia
tat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a
subvencions a fons perdut. (BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

M) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2704/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia
tat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a estudis.
(BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

N) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2705/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantia
tat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent a
subvencions a façanes i rètols. (BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de
1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

O) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2706/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia tat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent
a formació. (BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

P) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2707/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia tat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent
a subvencions a la Comunitat Europea. (BOPIB núm. 105 de 8
d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

Q) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 2708/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantia tat adjudicada, en fase 0 i pagada al Pla de comerç referent
a subvencions a publicitat. (BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de
1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

Ordre de Publicació

R) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de novembre del 1993, debaté la Pregunta
RGE núm. 2692/93, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a festes que donaren lloc a la
intervenció de la inspecció de treball a l'hospital Joan March.
(BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social.

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

Ordre de Publicació

S) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de novembre del 1993, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

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

Ordre de Publicació

T) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de novembre del 1993, debaté la Pregunta RGE
núm. 2741/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions a les quals es
destinà la subvenció dels 100 milions de pessetes per a formació al
grup Yanko. (BOPIB núm. 105 de 8 d'octubre de 1993).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

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

Ordre de Publicació

U) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de novembre del 1993, debaté la Pregunta 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 Yanko. (BOPIB núm. 105 de 8
d'octubre de 1993).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

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

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre el decret de mesures
preventives per als incendis forestals (RGE núm. 2713/93).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears , en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca que
informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre la mesa
de diàleg social (RGE núm. 2712/93).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1993, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts
que informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera Adjunta a la
Presidència, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre l'avaluació del primer pla d'igualtat de la dona elaborat pel
Govern de la Comunitat Autònoma (RGE núm. 1905/93).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears , en sessió de dia 2 de novembre del
1993, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
Adjunta a la Presidència que informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació
D) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'empresa de gestió sanitària a Mallorca (RGE núm. 2885/93).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears , en sessió de dia 3 de novembre del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social
que informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació
E) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre la problemàtica del
sector lleter a Mallorca i de la situació per la qual passa l'empresa
Agama (RGE núm. 2566/93).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears , en sessió de dia 3 de novembre del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca que
informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació
F) 

Compareixences dels Hbles. Srs. Consellers i d'altres, en
relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994, davant la
comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears i en relació amb el projecte de llei de referència,
tengueren lloc les compareixences següents:

Dia 8 de novembre del 1993:

- Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports,
acompanyat pel director general d'Esports, el director general de
Cultura, el director general d'Educació i la secretària general tècnica
de la conselleria. 

- Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública.

- Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat del Secretari
general tècnic de la conselleria.

- Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, acompanyat del
secretari general tècnic de la conselleria, del director general de
Promoció i Indústria, del director general de Comerç, del director
general d'Indústria, del director general de FEAF, del gerent de
Foment Industrial i del gerent de l'Institut de Disseny.
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Dia 9 de novembre del 1993:

- Hble. Sra. Consellera de Governació, acompanyada del
secretari general tècnic de la conselleria, del director general de
Joventut, família i menors, del director general d'Interior i de la
gerent de l'Institut Balear de la Joventut.

- Hble. Sr. Conseller de Sanitat i seguretat Social,
acompanyat del director general de Sanitat, del secretari general
tècnic de la conselleria i del director general d'Acció Social.

Dia 10 de novembre del 1993:

- Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, acompanyat
del director general de Pesca, del secretari general tècnic de la
conselleria, del director general de Promoció Agrària, del director
general d'Estructures Agràries, del gerent de Sefobasa, del gerent
d'Ibabsa, del representant de Seamasa, del representant del Servei
de Gestió Tècnica Econòmica i del gerent de Semilla, SA.

- Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, acompanyat del secretari general tècnic de la conselleria,
del director general de Medi Ambient, del director general
d'Habitatge i Urbanisme, del director general d'Obres Públiques,
del director general de Transports, del representant de la Junta
d'Aigües, del gerent d'Ibavi i del gerent d'Ibasan.

Dia 12 de novembre del 1993:

- Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern, acompanyada del
secretari general tècnic de Vicepresidència i del cap del
departament d'Informàtica.

- Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, acompanyat
de la secretària general tècnica de la conselleria, del director
general de Planificació i Pressuposts, de l'interventor general, del
tresorer general, del director general d'Hisenda, del director
general d'Economia, del gerent cedit per Europea, del director
general d'Isba SGR i Isba Serveis, SA i del director general de
Foment de l'ocupació i acció formativa.

- President i director general de Ficobal, SA, Fires i
Congressos.

- Responsables de Foment Industrial, SA i de l'Institut
Balear de Disseny.

- Responsable de Semilla, SA, acompanyat del gerent de
Semilla, SA, del director general de Producció, del responsable de
l'Oficina de Gestió Econòmica i del secretari general tècnic.

Dia 13 de novembre del 1993:

- Responsables de la Junta d'Aigües i d'Ibasan.

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

Ordre de Publicació
G) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el nivell d'execució
del Pla de suport a la modernització del comerç (RGE núm. 2327/93).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 1993, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria que
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de les Proposicions no de llei RGE

núms. 1029/93 i 1030/93.

A la comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993,
quedaren ajornades per a una altra sessió les proposicions no de llei
de referència, presentades pel Grup Parlamentari PSM i EEM,
relatives a foment de l'educació d'adults i a creació d'una cadena de
televisió per satèl•lit en català, respectivament (publicades al BOPIB
núm. 72, de 19 de març del 1993).

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

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a posposició de les Preguntes RGE núms. 2587/93,

2702/93 i 2781/93.

A la comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 1993, quedaren
posposades les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatives a quantia definitiva després del retall del pressupost del Pla
de comerç referent a inversions en capital vinculant, a quantitat
adjudicada, en fase 0 i pagada del Pla de comerç referent a capital
circulant, a motius de desviacions pressupostàries de la partida del
programa 5b dels pressuposts de l'any 92, respectivament (publicades
en els BOPIB núms. 102, d'1 d'octubre del 1993, 105 de 8 d'octubre
del 1993 i 106 de 15 d'octubre del 1993).

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

C) 
Relativa a posposició de la Pregunta RGE núm. 2565/93.

A la comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de novembre del 1993, quedà posposada
la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Maria Antònia Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a ajudes als estudiants de capatàs forestal (publicada en el BOPIB
núm. 102, d'1 d'octubre del 1993).

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

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de les Preguntes RGE núms. 2724/93,

2743/93.

A la comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1993, foren retirades
les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatives
a empreses que ha subvencionat la conselleria de Comerç i
Indústria referent a formació i a import total que dedica la
conselleria de Comerç i Indústria a formació durant l'any 1993
(publicades en el BOPIB núm. 105, de 8 d'octubre del 1993).

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

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a posposició de la Compareixença RGE núm.

2635/93.

A la comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 1993, fou posposada
la compareixença de referència, de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria, relativa a la política d'impuls a les empreses que
reciclen components dels residus tòxics urbans, a causa de
l'absència del diputat del Grup Parlamentari SOCIALISTA
encarregat de l'assumpte.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a creació d'una ponència per a l'estudi del Pla

director sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a Menorca.

A la comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 1993, es decidí per
unanimitat la creació d'una ponència per a l'estudi del pla de
referència (RGE núm. 4555/92).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 3460/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2894/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política financera de la Junta d'Aigües. (Mesa de 30 de novembre del
1993).

Palma, a 1 de desembre 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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 2894/93,
relativa a la política financera de la Junta d'Aigües, la moció
següent:

"1.- En el termini de dos mesos, el Govern de la
Comunitat presentarà al Parlament de les Illes Balears un pla de
finançament a curt, mitjà i llarg termini de l'Ibasan i de la Junta
d'Aigües. Aquest pla inclourà necessàriament:

a) Accions de reconversió del deute, comprenent la
situació actual, el previsible resultat futur, així com els costs de la
reconversió.

b) Els projectes d'inversió nova, tant en depuradores com
en proveïment d'aigües, incloent les fonts de finançament i les
previsions d'amortització.
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2.- El Govern de la Comunitat Autònoma efectuarà, en
el termini de dos mesos, auditories comptable, econòmica i
financera de l'Ibasan dels anys 1989, 1990, 1991, 1992 i 1993,
d'acord amb el que preveu l'article 90 de la Llei de finances. Les
esmentades auditories que s'hauran d'adjudicar per concurs públic,
seran presentades immediatament al Parlament de les Illes
Balears.

3.- El Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà, en
el termini de sis mesos, els estudis necessaris, dirigits per la
Intervenció General, per comprovar l'existència o no d'accions o
omissions que puguin donar lloc a responsabilitat, d'acord amb el
que preveu l'article 100 de la Llei de finances. Els esmentats
informes es presentaran immediatament al Parlament de les Illes
Balears."

Palma, a 26 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 3444/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a telèfon de la
infància. (Mesa de 30 de novembre del 1993).

RGE núm. 3448/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos de
policia local. (Mesa de 30 de novembre del 1993).

RGE núm. 3448/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tècnics
qualificats per executar els encàrrecs de direccions d'obres de
depuradores. (Mesa de 30 de novembre del 1993).

Palma, a 1 de desembre 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.

Quantes consultes ha rebut el telèfon de la infància
durant els anys 1991, 1992 i 1993?

Quins han estat els motius de les consultes?

Quin seguiment s'ha fet de les consultes?

Palma, a 24 de novembre del 1993.
El diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

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.

La conselleria de Governació organitza uns cursos de
formació per als policies locals de manera conjunta amb l'Escola
Municipal de Policia de Palma. Pel que respecta a aquest any,
voldria saber:

Quants han estat els cursos que s'han organitzat i sobre
quines matèries s'han impartit i amb quin pressupost?

Quins han estat els ajuntaments de les Illes que han
participat i hi han enviat els seus agents i quins han estat els llocs
concrets on s'han realitzat?

Palma, a 24 de novembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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

Quins són els tècnics qualificats per executar els encàrrecs
de direccions d'obres de depuradores, especificant-ne els noms i les
qualificacions?

Palma, a 26 de novembre del 1993.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 3407/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a previsions de
compensacions a atorgar fetes per la Junta d'Aigües. (Mesa de 30 de
novembre del 1993).

RGE núm. 3408/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a quantia a atorgar per
resolucions del President de la Junta d'Aigües. (Mesa de 30 de
novembre del 1993).

RGE núm. 3424/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pagaments dels deutes
d'Agama. (Mesa de 30 de novembre del 1993).

RGE núm. 3425/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a exclusió del pagament de
juliol dels ramaders antics subministradors de Blahi. (Mesa de 30 de
novembre del 1993).

RGE núm. 3428/93, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a finançament
de la potabilitzadora del Pont d'Inca. (Mesa de 30 de novembre del
1993).
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RGE núm. 3430/93, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tram del segon cinturó
entre la carretera de Manacor i la de Sineu. (Mesa de 30 de
novembre del 1993).

RGE núm. 3431/93, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a enllaç a Alcampo
de l'autovia central. (Mesa de 30 de novembre del 1993).

RGE núm. 3445/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a acondicionar la vorera
esquerra de la carretera PM-812 que va des de Sant Antoni a Santa
Agnès. (Mesa de 30 de novembre del 1993).

Palma, a 1 de desembre 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.

En virtut del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre
indemnitzacions i compensacions per obres i instal•lacions de
depuració d'aigües residuals, i l'Ordre conjunta dels consellers
d'Economai i Hisenda i d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, de 19 d'octubre del 1993, quines previsions totals de
compensacions a atorgat ha fet la Junta d'Aigües?

Palma, a 22 de novembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En virtut del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre
indemnitzacions i compensacions per obres i instal•lacions de
depuració d'aigües residuals, i l'Ordre conjunta dels consellers
d'Economia i Hisenda i d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, de 19 d'octubre del 1993, quina és la quantia de la
compensació total a atorgar per resolucions del President de la
Junta d'Aigües?

Palma, a 22 de novembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Quines previsions de pagament dels deutes d'Agama amb
els ramaders té el Govern de les Illes Balears, atès que fins el dia
d'avui s'ha pagat el mes de juliol?

Palma, a 23 de novembre del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 Ple.

Recentment s'han fet efectius els pagaments dels deutes
d'Agama amb els ramaders, corresponents al mes de juliol.

Per quin motiu s'han exclòs els ramaders, antics
subministradors de l'empresa Blahi, del pagament corresponent al
mes de juliol per un valor d'uns 11 milions de pessetes?

Palma, a 23 de novembre del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 Ple.

Quins compromisos ha assumit el Govern de la Comunitat
en el finançament de la potabilitzadora d'aigua subterrània del Pont
d'Inca que promou l'ajuntament de Palma?

Palma, a 22 de novembre del 1993.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Ple.

Quan s'inaugurarà el tram del segon cinturó entre la
carretera de Manacor i la de Sineu?

Palma, a 24 de novembre del 1993.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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 Ple.

Per què s'ha posat en servei l'enllaç del segon cinturó
amb l'autovia central, per donar accés a l'hipermercat Alcampo,
amb una part del projecte sense executar?

Palma, a 24 de novembre del 1993.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Ple.

Quan pensa acondicionar la vorera esquerra de la
carretera PM-812 que va des de Sant Antoni a Santa Agnès, a
l'altura de l'Institut Quarto de Portmany de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 24 de novembre del 1993.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3447/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a iniciar les obres a Sa Canal a Eivissa i a Es Pujols a
Formentera per a l'evacuació urgent a centres hospitalaris dels
malalts i ferits de l'illa de Formentera. (Mesa de 30 de novembre
del 1993).

RGE núm. 3459/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a reprovació de l'actuació del conseller d'Obres Públiques.
(Mesa de 30 de novembre del 1993).

Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'illa de Formentera pateix des de sempre de mancança en
el a l'evacuació urgent de ferits i malalts es refereix. Aquestes
dificultats s'agreugen els dies en què les inclemències del temps no
són favorables per a la navegació de la llanxa ambulància que es
disposa per a aquest servei. Aquesta mancança quedaria en part
pal•liada construint un punt d'atracament a sa Canal a Eivissa i un
a es Pujols a Formentera. Per fer realitat aquest punt d'atracament,
el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de
llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a executar les obres portuàries acordades per aquesta
cambra a sa Canal (Eivissa) i a es Pujols (Formentera) per facilitar
l'evacuació urgent dels malalts i ferits de l'illa de Formentera."

Palma, a 23 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de la Comunitat, en un estat definit com a
democràtic i de dret, ha d'ajustar les seves actuacions en
contractacions de prestació de serveis, als principis generals de
publicitat, igualtat d'oportunitats i concurrència.

Principis als quals no s'ajusta la contractació de serveis per
a la direcció facultativa de les obres de construcció de la depuradora
d'Algaida i Montuïri feta per l'empresa pública Ibasan, el president
de la qual és el conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, al seu immediat antecessor en el càrrec, Sr. Jeroni Saiz i
Gomila, als pocs dies de la seva substitució.

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

"El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació del
conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i president de
l'Ibasan, com a responsable polític de la contractació, als pocs dies
de la seva presa de possessió, discrecionalment i arbitràriament, dels
serveis professionals el seu antecessor en el càrrec."

Palma, a 26 de novembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 2117/93, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Antoni Sansó, relativa al tancament dels centres de
toxicomanies de Llevant i d'Inca.  (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol
del 1993).
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Antecedents.

L'any 1990, la Creu roja va inaugurar el centre de
toxicomanies Llevant, situat a Manacor amb l'objectiu d'atendre,
en règim d'ambulatori, les persones residents a la comarca amb
dependència alcohòlica o d'altres drogues.

Posteriorment, l'any 1991 es va inaugurar un altre centre
situat a Inca, amb la finalitat d'atendre els residents d'aquesta
comarca afectats per aquesta problemàtica.

Els centres es finançaven amb règim de conveni entre la
Creu Roja i els ajuntaments de les comarques respectives. L'any
1993, no interessà als ajuntaments renovar els convenis i, per
aquest motiu, la Creu Roja suspengué els seus serveis.

Durant el temps que funcionà el servei, es varen atendre
dos-cents setze casos, i quan es tancà continuaven d'alta, segons
el llibre de registre vint casos a la comarca d'Inca i quaranta a la
comarca de Manacor. Els cent cinquanta-sis restants havien causat
baixa, la majoria per abandonament del tractament i amb duració
mitjana inferior als sis mesos.

Arrel que la Creu Roja anul•là els seus serveis, la
conselleria de Sanitat mantengué diverses reunions amb els equips
comarcals del Consell Insular de Mallorca i amb els assistents
socials dels ajuntaments de les comarques esmentades, per tal
d'establir una via de coordinació i derivació adient. La finalitat
d'aquestes reunions va ser que ningú no quedàs desatès o que
iniciàs tractament tot aquell que ho desitjàs, i trobassin una
adequada atenció per part de l'equip del centre de coordinació i
diagnòstic de les drogodependències de la conselleria de Sanitat.

Atenció als toxicòmans de les comarques d'Inca i de Manacor.

1.- Els professionals d'atenció primària de la xarxa
sanitària i social de la part forana remeten a la conselleria de
Sanitat les casuístiques d'aquesta problemàtica.

2.- L'equip realitza un estudi i diagnòstic per iniciar,
posteriorment, tractament ambulatori amb la modalitat que es
consideri més convenient per a cada cas (metadona, naltrexona,
LD, etc.) o deriva, prèvia desintoxicació, a programes lliures de
droga en comunitats terapèutiques (Projecte Home, Eivissa, etc.).

3.- El procés de reinserció es du a terme en coordinació
amb els serveis socials del municipi on resideix el pacient.

4.- L'equip realitza reunions periòdiques de coordinació
i avaluació amb els assistents socials dels ajuntaments.

Des de gener de l'any 1993 fins a la data actual, s'han
tractat cinquanta-set pacients de les comarques anteriorment
esmentades.

El nostre centre, inaugurat l'any 1985, sempre ha atès
totes aquelles persones de la part forana que han sol•licitat els seus
serveis. De les mil set-centes cinquanta històries clíniques del
centre, quatre-centes cinquanta pertanyen a residents de tots els
pobles de Mallorca.

Comarca d'Inca segons dades del llibre de registre.

1991: 57 inicis i a 31-12-91, 33 baixes i 24 altes.
1992: 28 inicis i a 31-12-92, 21 baixes i 10 altes.
Total inicis: 85.
Total baixes: 54.
A 31-12-92, 20 altes en el llibre: 4 alcohòlics i 16 altres drogues.

Comarca de Manacor segons dades del llibre de registre.

1990: 38 inicis.
1991: 46 inicis.
1992: 47 inicis.
Total inicis: 131.
A 31-12-92: 90 baixes i 41 altes: 21 alcohòlics i 19 altres drogues.

Nota: De les 216 persones ateses, 106 tenen historial clínic obert a
Sanitat.
 

Palma, 15 d'octubre del 1993.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2118/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur, relativa a l'autorització per a l'ampliació
d'horaris de l'empresa de transports Voramar-El Gaucho. (BOPIB
núm. 96 de 15 de juliol del 1993).

L'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports, per una
resolució de 27 de maig del 1993, va donar la seva conformitat a la
comunicació efectuada per l'empresa concessionària Voramar-El
Gaucho, SL, titular de les línies CB-44, de la platja de Cala Gració
fins al port del Torrent per Sant Antoni de Portmany, i CB-61,
Eivissa a la platja d'en Bossa, en el sentit d'ampliar les expedicions
en horari nocturn durant el període comprès entre el 21 de juny al
20 de setembre del 1993, basant-se en l'article 82.2 del reglament de
la Llei d'ordenació dels transports terrestres.

Per resolució d'idèntica data i per a les mateixes
expedicions nocturnes varen ser autoritzades les tarifes sol•licitades
al preu de 200 pessetes per servici i un bo de 600 pessetes, vàlid per
a tota la nit i sense limitació de quilometratge, basant-se en l'article
88.1 del reglament esmentat, atès que en les expedicions nocturnes
s'ofereixen servicis complementaris no prevists a l'estructura
tarifària: acompanyant, música i guia informativa.

Cap de les resolucions esmentades no feia referència a les
parades i no n'autoritzava cap de nova.

D'altra banda no va ser sol•licitat informe a cap dels
ajuntaments afectats. La batlia d'Eivissa va dirigir-se posteriorment
a la conselleria mitjançant un escrit de data 18 de juny del 1993, en
el qual es manifestava contrària a la implantació del servici nocturn.

Palma, 4 de novembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2162/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la construcció de carrils per a
bicicletes a Menorca. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 1993).

De moment no hi ha cap previsió de construcció de
carrils per a bicicletes a Menorca.

Palma, 4 de novembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 2223/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis sobre estalvi i ús racional
d'aigua.  (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del 1993).

L'any 1992 la Junta d'Aigües va contractar dues
assistències tècniques per realitzar altres tantes campanyes de
foment de l'estalvi en l'ús de l'aigua.

Una amb import d'adjudicació de 6.487.985 pessetes, es
va dirigir als habitants i residents de les nostres illes mitjançant
cartells i missatges emesos per radio i televisió.

L'altre, amb un import d'adjudicació de 3.887.000
pessetes, es va dirigir a mercats d'origen mitjançant un anunci en
revistes especialitzades.

Atès que no es tractava d'estudis sinó d'assistències
tècniques per a realitzar uns treballs específics, consider que no hi
ha motiu per a formular les preguntes referides a l'assumpte.

Palma, 4 de novembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 2231/93, presentada pel diputat
Sr. Antoni Sansó, relativa al tancament de la unitat de
desintoxicació de Son Dureta.  (BOPIB núm. 97 de 28 de juliol del
1993).

La conselleria de Sanitat i Seguretat Social tenia
constància del tancament de la unitat de desintoxicació de Son
Dureta durant els mesos de juliol agost i setembre del 1993.

La conselleria de Sanitat i Seguretat Social va tenir
diverses converses amb els responsables de l'Insalud per tal de
trobar una solució. L'Insalud finalment acordà tenir tancada la
unitat de desintoxicació durant els mesos de juliol i agost en
concepte de vacances i des de l'1 de setembre la unitat de
desintoxicació continua realitzant les desintoxicacions
hospitalàries a totes les persones que ho requereixen de la manera
habitual.

Durant els mesos de juliol i agost els pacients candidats a
una desintoxicació hospitalària, varen ser atesos pel departament de
drogodependències de la conselleria de Sanitat i se'ls va realitzar
una desintoxicació ambulatòria amb metadona.

Palma, 22 d'octubre del 1993.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 2234/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a l'estudi de viabilitat per a l'establiment
d'un consorci mediambiental a les Illes Balears (BOPIB núm. 97 de
28 de juliol del 1993).

Empresa adjudicatària: The Patrick Nally Group.

Empreses licitadores: Inmark Estudios y Estrategias SA,
ICSA Ingenieros Consultores SA, Arthur Andersen y CIA S Com.,
ACMA Asesoría Cinética y Medioam., Bossard Consultants.

Els criteris aplicats a l'avaluació han estat els següents
(sense ordre de preferència): experiència de l'empresa, capacitat
tecnològica i contactes internacionals.

La data límit per al lliurament del treball va ser el 18 de
març del 1993, lliurat a la data prevista.

Palma, 17 de setembre del 1993.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 2306/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la proposta d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'ITV. (BOPIB núm. 97 de 28 de
juliol del 1993).

El Consell de Govern, a la sessió de dia 24 de febrer
d'enguany, va debatre el text articulat d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles, però
no es van fixar definitivament els seus annexos, per la qual cosa no
es va poder procedir a una aprovació definitiva global de la
proposta.

Palma, 25 d'octubre del 1993.
La Vicepresidenta:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 2309/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les actuacions per tal de facilitar
l'orientació laboral de la joventut. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

L'orientació laboral de la joventut és un dels nostres
objectius prioritaris. Per això, es va subscriure un conveni amb la
Universitat de les Illes Balears per tal de desenvolupar el Pla
d'orientació professional.
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Aquest pla pretenia l'obtenció de criteris per proposar
programes formatius coherents amb la realitat de la nostra
comunitat autònoma; indicar les pautes per a l'assessorament
professional dels participants a les accions formatives i poder
elaborar recursos i mitjans per dur a terme aquest assessorament.

El projecte es concretà en tres parts interrelacionades:

1.- Estudi sobre l'orientació i informació professional a
la Comunitat Autònoma.

2.- Programa informàtic interactiu sobre l'oferta
formativa, denominat Guia de la Formació a les Illes Balears (en
aquest moment s'està actualitzant).

3.- Realització d'un video denominat Europa, un repte
per a la formació.

A partir de l'any 1992 s'han anat realitzant actuacions
que, centralitzades en un equip d'enginyeria de la formació, han
obtingut una base sòlida per dur a terme la tasca orientadora i
informadora. Concretament es du a terme l'orientació per als
participants a les accions formatives i es realitzen durant tot el
procés formatiu (abans, durant i després de les accions).

Cal destacar un instrument  que consideram que serà de
gran interès i utilitat, en molts aspectes, i especialment en el cas
de l'orientació professional. És el servei VIDEOTEX, que una
vegada elaborat, permetrà disposar d'una informació privilegiada
relativa a: oferta formativa (hores, objectius, perfil dels alumnes,
temari, lloc d'impartició, dates d'inici i finalització, etc.),
programes europeus i altres d'interès.

Palma, 30 de setembre del 1993.
El director general de Foment d'ocupació i acció

formativa:
Javier Cubero.

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 2310/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a Pla de foment i desenvolupament del
cooperativisme. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

El Consell de Govern de la CAIB acordà adjudicar el
concurs públic per a l'elaboració d'un estudi sobre La economía
social de las Islas Baleares. Plan de Fomento y Desarrollo del
Cooperativismo y Autoempleo Juvenil, a l'empresa Sofemasa, pel
preu total de 10.976.000 pessetes.

Les línies i programes prevists a l'esmentat pla tenen
com a finalitat i objectiu prioritaris la creació d'ocupació, i es
concreta en actuacions d'informació i promoció; d'ajudes i de
formació.

En aquest sentit, s'han participat i promocionat diverses
jornades i seminaris d'economia social, organitzat per
l'Administració central, per unions de cooperatives, etc. S'han
realitzat accions formatives de caràcter professional i empresarial.
S'han impulsat mitjançant ajudes reglades (Decret 114/90 i Decret
63/92) la creació de noves cooperatives, l'admissió de socis i
l'autoocupació.

Impuls que ha comptat amb la cofinançació del Fons
Social Europeu, que ha establert ajudes per a aquest tipus
d'empreses.

Quant a les noves cooperatives formades, s'ha de ressaltar
que de les dades de sol•licituds d'ajudes, registrades a la Direcció
General de Foment de l'Ocupació i Acció Formativa, es desprèn que
malgrat l'activitat promotora de la CAIB -atès el seu status
competencial-, no s'ha produït una demanda social ni d'iniciativa
privada dirigides a la creació o ampliació de socis a cooperatives,
societats anònimes laborals o societats agràries de transformació.
De tal manera que només la constitució en treballadors autònoms ha
tengut una resposta efectiva dins les possibilitats que ofereix
l'economia social.

Les dades són prou indicatives:

Any 1991:
Sol•licituds cooperatives: 1; concessions autònoms: 52.

Any 1992:
Sol•licituds cooperatives: 1; concessions sal.: 1; concessions
autònoms: 41.

Dotació pressupostària, secció 19:
Any 1991: Crèdit definitiu inicial: 13.296.967 pessetes.
Any 1992: Crèdit definitiu inicial: 9.026.000 pessetes.

Palma, 30 de setembre del 1993.
El director general de Foment d'Ocupació i Acció

Formativa:
Javier Cubero.

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 2328/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la proposta d'atribució de competències
als cursos de formació dins el Pla de comerç. (BOPIB núm. 98 de 8
de setembre del 1993).

Les despeses que han resultat afectades per la reducció en
la despesa prevista pel conseller de Comerç són:
Partida 20200-621100-78002 (1993): Crèdit inicial: 200.000.000
pessetes; acord conseller d'Economia i Hisenda, 10/02/93, segons
article 11 de la Llei 6/92: -100.000.000 pessetes. Total: 100.000.000
pessetes.

A partir de l'aprovació del Pla de suport a la modernització
del comerç i fins al dia d'avui, s'han fet dues convocatòries per a la
realització de cursos.

1992:
Direcció empreses comercials, 17.
Idiomes, 16.
Aparadorisme/interiorisme/merchandising, 16.
Tècniques de venda, 14.
Atenció al client, 9.
Aplicacions informàtiques, 8.
Comptabilitat informatitzada, 6.
Comptabilitat teòrica, 4.
Màrqueting, 4.
Formació general del comerciant, 3.
Publicitat, 3.
Coneixement del producte, 2.
Estocs/magatzem, 2.
Facturació, 1.
Gestió/administració d'empreses, 1.
Secretària comercial, 1.
TOTAL: 107.
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1993:
Aparadorisme/interiorisme/merchandising, 28.
Idiomes, 20.
Atenció al client, 19.
Tècniques de venda, 19.
Formació general del comerciant, 14.
Aplicacions informàtiques, 13.
Coneixement del producte, 11.
Gestió/administració empreses, 9.
Direcció empreses comercials, 8.
Estocs/magatzem, 7.
Comptabilitat informatitzada, 7.
Comptabilitat teòrica, 6.
Màrqueting/investigació mercats, 5.
Publicitat, 2.
Facturació, 2.
Distribució, 1.
Compres, 1.
TOTAL: 172.

Els han organitzat:

1992:
Plataforma per al comerç (Afedeco/UGT/CCOO), CAEB,
ajuntament de Marratxí, STEI, Col•legi balear de decoradors,
USO, Associació de comerciants de Calvià, PIMEEF (Eivissa-
Formentera), Associació d'empreses de treball associat de
Menorca, Tesap (Juan Blanes Font), Logic Control, SA, Centro de
Estudios Politécnicos, CB, Patrice Vaucelle (Idiomas Progreso),
Centro Uno, CB, Escuela de Mallorca, SA (Esma), L'Eur-as, SA,
Escuela Profesional de Servicios W-Mega, SA, Equipo Consultor
Informático W-Mega, SA, Prolingua, SA, Polidiom, SL.

1993:
STEI, Omnium Educativo, Fundació per al comerç de les Balears,
USO, Associació de Floristes de Mallorca, Fundescoop, ASEME,
Gremio Provincial de Carniceros Charcuteros, Associació de
Comerciants de Menorca, ajuntament d'Alcúdia, ajuntament de
Campos, Col•legi balear de decoradors, Cambra Oficial de
Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera, CAEB, Assocación de
panaderos y pasteleros de Baleares, PIMECO, ajuntament de
Marratxí, Consell Insular de Menoreca, PIMEEF (Eivissa i
Formentera), Escuela de Mallorca, SA (Esma), Centro Uno, CB,
Logic Control, SA, Academia CETA-1 (Agustín Guijarro Bravo),
IBC Mediterránea, SL, TESAP (Juan Blanes Font), Centro de
Formación y Desarrollo, CB (Eivisa), PC Estudi, CB (Eivissa),
Equipo Concultor Informático W-MEGA, SA, Escuela
Profesional de servicios W-Mega, SA, TEIS (Yolanda Vallejo
Navarro), Centro de Formación PIME, SL, l'EUR-as, SA, Palma
Forven, SL, Centro de Estudis Politécnicos, CB, DAYBER, SA
(Eivissa), Ramón Marí, SA (Eivissa).

A la convocatòria dels cursos del 1992 hi han participat
1.675 alumnes, i a la dels del 1993, 2.771.

La convocatòria del 1992 ha tingut una subvenció total
de 45.299.660 pessetes, i la del 1993, 96.313.170 pessetes.

Palma, 27 de setembre del 1993.
El conseller de Comerç i Indústria:
Cristòfol Triay i Humbert.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 2330/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa als ingressos per concessió d'ITV. (BOPIB
núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

S'ha de diferenciar entre cànon aportat i cànon ingressat,
ja que el cànon que s'aporta el darrer dia del segon semestre de l'any
s'ingressa el primer mes de l'any següent, així el cànon aportat el
1992 és:

Mallorca:
1r semestre 92: 16.777.791. Data d'ingrés: octubre 92.
2n semestre 92: 16.777.648. Data d'ingrés: gener 93.
Total: 33.555.439.

Menorca:
4t quadrimestre 92: 1.194.948. Data d'ingrés: gener 93.
Total: 1.194.948.

El cànon ingressat el 1992 és:

Mallorca:
2n semestre 91: 13.216.788. Data d'ingrés: gener 92.
1r semestre 92: 16.777.791. Data d'ingrés: octubre 92.
Total: 29.994.589.

Conselleria de Comerç i Indústria.
El cap de secció de la UGE:
Josep Rosselló.

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 2331/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les transferències corrents durant l'any
1992 al subprograma 511100, subconcepte 48000. (BOPIB núm. 98
de 8 de setembre del 1993).

A la relació següent es fa constar el número d'índex, el
tipus de document, l'explicació i l'import:

- 92 1703800100, R, Subvenció Col•legi Oficial d'Arquitectes de
Balears. Conferència Paises mediterráneos, 5.000.000.
- 92 1706600800, AD, ídem, 5.000.000.
- 92 1723102400, OP, Subvenció Col•legi d'Arquitectes de Balears,
Conferència Paises mediterráneos, abonament 50%, 2.500.000.
- 92 1727900600, OP, Abonament 50% Conferència Paises
mediterranis, 1.500.000.

Palma, 23 de setembre del 1993.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Gomila.

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 2392/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa a les activitats d'estiu a la finca Es
Torretó de Menorca. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).
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Per a l'estiu del 1993 s'havia previst la realització de dos
camps de treball a la finca Es Torretó de Menorca que una vegada
finalitzats els terminis d'inscripció, fins i tot superats aquests, tant
sols hi havia inscrit un sol jove i per tant no va ser possible la
realització d'aquests camps.

A més a més, hem de significar que en data 16 dels
corrents hem tramès escrit als serveis d'Arquitectura amb la
finalitat que aquests elaborin un informe tècnic relatiu a l'estat
actual de l'edificació, condicions òptimes d'habitabilitat i mesures
correctores necessàries per esmenar possibles deficiències. Tot
això, amb vistes a les activitats que es proposen per a l'exercici del
1994.

Saber quines millores han de realitzar-se, això com el
termini d'execució d'aquestes dependrà de l'informe tècnic
esmentat.

Tot i això, dins de la propera campanya d'estiu 94, i com
ja és habitual als darrers anys, l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut té previst de realitzar dos torns de camps de treball sense
que a hores d'ara estiguin fixades les dates, que probablement
seran en el mes de juliol.

Palma, 20 de setembre del 1993.
El director general de Joventut, Menors i Família:
Joan Pol i Pujol.

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 2393/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa al tancament del punt d'informació
juvenil de Ciutadella. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

El punt d'informació juvenil de Ciutadella és una oficina
municipal i no de la Direcció General de Joventut. És per això que
no correspon a aquesta direcció general aclarir els motius del seu
tancament.

A títol informatiu dir que en el mes d'agost es va obrir
de bell nou l'oficina esmentada, gràcies a la persona que des
d'aquesta direcció general es va remetre sense estar obligats a fer-
ho.

També hem de posar en el seu coneixement que en
l'actualitat es tramita una subvenció a l'ajuntament de Ciutadella,
d'acord amb la clàusula 4 del conveni dels qual s'adjunta còpia.

Palma, 22 de setembre del 1993.
El director general de Joventut, Menors i Família:
Joan Pol i Pujol.

El conveni esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major d'aquest parlament, a
disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 2404/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa a les activitats d'estiu de la
Direcció General de Joventut. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

Els convenis per a la realització de la campanya d'estiu
han estat signats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut segons
el Decret 1/1993, article 2, paràgrafs b i c, i són cinc les entitats que
han signat aquests convenis per l'import que ressenyam a
continuació (s'esmenta l'entitat, l'import del conveni i l'import final):

- Centre d'Estudis de l'Esplai, 3.343.500 pessetes, 2.616.000
pessetes.
- Creu Roja Espanyola, 417.000 pessetes, 417.000 pessetes.
- Escola de l'Esplai, 2.737.500 pessetes, 1.485.000 pessetes.
- Escola Formació d'Estaló, 647.000 pessetes, 647.000 pessetes.
- Horitzó. Associació juvenil, 185.500 pessetes, 185.500 pessetes.
- Moviment Escolta i Guiatge Mallorca, 849.000 pessetes, 849.000
pessetes.
Total: 8.179.500 pessetes, 6.199.500 pessetes.

Dels convenis signats amb les entitats esmentades tots
s'han complert si bé els imports han variat ja que dins els terminis
marcats per la inscripció a activitats d'estiu, 1 al 30 de maig del
1993, no s'havien aconseguit per a algunes activitats el nombre
suficient de participants com per dur-la a terme i per tant dins dels
terminis marcats als diferents convenis de col•laboració, abans del
10 de juny del 1993, es va procedir a la seva anul•lació.

Aquestes activitats suspeses són:

- Camp d'aprenentatge de pel•lícula del 16 al 30 de juliol.
- Ídem, de l'1 al 15 d'agost.
- Camp d'aprenentatge de ceràmica, del 15 al 27 de juliol.
- Camp d'aprenentatge de bicicleta, del 16 al 30 de juliol.
- Camp d'aprenentatge de video, del 22 de juliol al 5 d'agost.
- Colònies urbanes, de l'1 al 30 de juliol als col•legis Rafal Vell,
Escola Aneja i Jaume I.
- Camp de treball Es Torretó (dos torns), de l'1 al 31 de juliol.

El director general de Joventut, Menors i Família:
Joan Pol i Pujol.

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 2410/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les subvencions a la Fundació Illes
Balears. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

La conselleria de Cultura, Educació i Esports ha concedit
a la Fundació Illes Balears en concepte de col•laboració per al
condicionament, conservació i manteniment del poblat talaiòtic de
Torralba d'en Salord a Alaior, les quantitats següents:

Any 1990: 2.333.760 pessetes.
Any 1991: 6.025.395 pessetes.
Any 1992: 4.809.157 pessetes.

Palma, 27 de setembre del 1993.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 2413/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al cobrament per accedir a algunes
platges de Ciutadella.  (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del
1993).

La Conselleria de Turisme no té competències a l'àmbit
privat, opina que aquesta figura no influeix en la imatge turística
de menorca, ni positivament ni negativament, amb el que pot
influir és que els accessos a les distintes platges fossin transitables
i es trobin en bon estat de conservació.

Aquesta Conselleria té coneixement d'emplaçaments a
l'estranger als quals també es cobra per accedir a la platja, per
exemple la platja de Niça.

Aquesta Conselleria, en relació al cobrament d'aquestes
tarifes, no té cap competència.
 

Palma, 15 de setembre del 1993.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 2415/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al compliment dels requisits per a
l'obtenció de banderes blaves (farmaciola, barreres
arquitectòniques, serveis públics, equipaments de rescat, aigua
potable, etc.). (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

A causa del contingut de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament, a disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 2417/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al compliment dels requisits per a
l'obtenció de banderes blaves (indicació de l'estat de la mar amb
banderes vermelles, verdes i grogues). (BOPIB núm. 98 de 8 de
setembre del 1993).

A causa del contingut de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major d'aquest
parlament, a disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 3432/93, d'una cinquena part de diputats de la

cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 175 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, que sol•licita la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la
Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre les determinacions de
l'article 15 de les normes del Pla d'ordenació de l'oferta turística
(POOT).

Així mateix, segons l'article 61 del Reglament de la cambra,
acordà de convocar sessió extraordinària de la comissió de Turisme,
la data de la qual es fixarà oportunament, i habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació de referència,
pel procediment ordinari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 3432/93, d'una cinquena part de diputats de la

cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 175 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, que sol•licita la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la
Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre el finançament del Pla
d' d'ordenació de l'oferta turística (POOT).

Així mateix, segons l'article 61 del Reglament de la cambra,
acordà de convocar sessió extraordinària de la comissió de Turisme,
la data de la qual es fixarà oportunament, i habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació de referència,
pel procediment ordinari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 3434/93, d'una cinquena part de diputats de la

cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 175 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, que sol•licita la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la
Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre la regulació dels sòls
urbans i urbanitzables en el Pla d'ordenació de l'oferta turística
(POOT).

Així mateix, segons l'article 61 del Reglament de la cambra,
acordà de convocar sessió extraordinària de la comissió de Turisme,
la data de la qual es fixarà oportunament, i habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació de referència,
pel procediment ordinari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

D) 
RGE núm. 3435/93, d'una cinquena part de diputats de la

cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre la reducció
de l'oferta actual de places d'allotjament turístic en el Pla
d'ordenació de l'oferta turística (POOT).

Així mateix, segons l'article 61 del Reglament de la
cambra, acordà de convocar sessió extraordinària de la comissió
de Turisme, la data de la qual es fixarà oportunament, i habilitar els
dies necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació de
referència, pel procediment ordinari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E) 
RGE núm. 3446/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre el sector
turístic a Eivissa, situació i promoció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F) 
RGE núm. 3469/93, 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 30 de novembre del 1993, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, 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, en tramitació ordinària, per tal d'informar sobre el Pla
director sectorial de ports esportius abans de la seva aprovació
definitiva.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Convocatòria de sessió extraordinària i habilitació de

terminis per a la tramitació del Projecte de llei de pressuposts
generals de la CAIB per al 1994.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de desembre del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm. 4084/93,
presentat per quinze diputats de la Cambra, i d'acord amb l'article
61.2 del Reglament del Parlament, acordà de convocar sessió
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per a
l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei de
referència.

Així mateix, acordà d'habilitar els dies necessaris per tal de
possibilitar l'assumpte de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a renúncia de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pascual

i Ribot al càrrec de secretari de la comissió de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3427/93, mitjançant el qual l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pascual i
Ribot, del Grup Parlamentari PP-UM, renuncia al seu càrrec de
secretari a la comissió de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a substitucions en el jurat de la selecció d'estudis

previs per a la rehabilitació de l'edifici situat al carrer Palau Reial
núm. 8, cantonada amb els carrers Victòria i Conquistador, de Palma
de Mallorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, restà assabentada del contingut dels
escrits RGE núms. 3457/93 i 3458/93, mitjançant els quals es
comuniquen les substitucions dels senyors Juan Navarro Baldeweg i
Josep Lluís Juan i Coll pels senyors Jaume Carbonero i Malberti i
Josep Ferragut i Canals en el jurat de referència, publicat al BOPIB
núm. 112, de 19 de novembre del 1993.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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