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AO) RGE núm. 25/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibabsa durant el 1993. 3316
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AR) RGE núm. 28/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per Semilla, SA durant el 1993. 3317

AS) RGE núm. 29/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
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AT) RGE núm. 30/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Institut Balear de Disseny durant el 1993. 3317
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AY) RGE núm. 34/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la conselleria Adjunta a la Presidència durant el 1993. 3318

AZ) RGE núm. 35/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la conselleria de Treball i Transports durant el 1993. 3318

BA) RGE núm. 36/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa de
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BC) RGE núm. 44/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Presidència del Govern de
la Comunitat durant el 1993. 3320

BD) RGE núm. 45/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la conselleria de Turisme durant
el 1993. 3320

BE) RGE núm. 46/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
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Educació i Esports durant el 1993. 3320
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l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la conselleria de Comerç i
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BL) RGE núm. 53/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
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BO) RGE núm. 56/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Isba, Serveis durant el 1993. 3322

BP) RGE núm. 57/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
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BQ) RGE núm. 58/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Sefobasa durant el 1993. 3322

BR) RGE núm. 59/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Serveis d'Aqüicultura Marina,
SA durant el 1993. 3322

BS) RGE núm. 60/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Semilla SA durant el 1993. 3322

BT) RGE núm. 61/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Ibavi durant el 1993. 3323

BU) RGE núm. 62/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Disseny
durant el 1993. 3323

BV) RGE núm. 63/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Foment Industrial SA durant
el 1993. 3323

BX) RGE núm. 64/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Serveis de
la Joventut durant el 1993. 3323

BY) RGE núm. 65/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per Ibasan durant el 1993. 3323

BZ) RGE núm. 66/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la conselleria de Governació
durant el 1993. 3323

CA) RGE núm. 67/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la conselleria Adjunta a la
Presidència durant el 1993. 3324

CB) RGE núm. 68/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la conselleria de Transports i
Treball durant el 1993. 3324

CC) RGE núm. 69/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes de l'illa de Formentera per la Vice-presidència durant el
1993. 3324

CD) RGE núm. 84/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la Presidència del Govern. 3324

CE) RGE núm. 85/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria d'Economia i Hisenda. 3324

CF) RGE núm. 86/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Cultura, Educació i Esports. 3324

CG) RGE núm. 87/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Turisme. 3325

CH) RGE núm. 88/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria d'Agricultura i Pesca. 3325

CI) RGE núm. 89/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Funció Pública. 3325

CJ) RGE núm. 90/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 3325
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CK) RGE núm. 91/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Sanitat i Seguretat Social. 3325

CL) RGE núm. 92/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Treball i Transports. 3326

CM) RGE núm. 93/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Comerç i Indústria. 3326

CN) RGE núm. 94/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria Adjunta a la Presidència. 3326

CO) RGE núm. 95/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la Vice-presidència. 3326

CP) RGE núm. 96/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Governació. 3326

CQ) RGE núm. 97/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de l'Institut Balear de la Funció Pública. 3327

CR) RGE núm. 98/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals del Servei Balear de Salut. 3327

CS) RGE núm. 99/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la Junta d'Aigües. 3327

CT) RGE núm. 100/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals dels Serveis Socials, secció 31. 3327

CU) RGE núm. 136/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sou del director de la
revista Solcs i Ones. 3327

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

A) RGE núm. 114/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a tancament del centre d'Acollida
de Menors d'Eivissa. 3328

 
3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4276/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a canvi d'ubicació de
la Unitat de primera acollida de menors a Menorca. 3328

 
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueològics. 3328
 

B) RGE núm. 38/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a seguretat ciutadana a la Comunitat Autònoma. 3329

C) RGE núm. 39/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a promoció de la producció d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic
i la cogeneració d'energia. 3330

D) RGE núm. 42/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adquisició de llibres a la Biblioteca Pública de Mallorca. 3330

E) RGE núm. 70/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a currículum adaptat a les característiques diferencials de la nostra
comunitat. 3331

F) RGE núm. 71/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a coneixement del català per a l'accés a la Funció Pública. 3331

G) RGE núm. 111/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a manteniment del dipòsit de sementals de Manacor. 3332

 



BOPIB núm. 120 - 31 de gener del 1994 3303

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4255/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció d'un pàrquing a Estellencs. 3333

 
B) RGE núm. 43/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a discriminació del català a la Biblioteca de Son Dureta. 3333

C) RGE núm. 137/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a edició en català de "Les Balears contades amb paraules i
gravats". 3333

D) RGE núm. 147/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya de desmantellament de parallamps radioactius. 3334
 

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4285/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de

Comerç i Indústria, i convocatòria de sessió extraordinària. 3334
 

B) RGE núm. 4327/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques. 3334

 
C) RGE núm. 139/94, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació. 3334

 
3.17. INFORMACIÓ

 
C) Convocatòria de sessió plenària extraordinària per a la tramitació de la Interpel•lació RGE núm. 4127/93. 3335

4. INFORMACIONS
 

A) Delegació de les facultats d'ordenació de les despeses. 3335



3304 BOPIB núm. 120 - 31 de gener del 1994

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de gener del 1994, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 4088/93, sobre infraccions i sancions en matèria de
pesca marítima, recreativa, cria i recollida de marisc, aqüicultura
i comercialització dels productes de la mar a l'àmbit 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 17 de
febrer, a les 13 hores.

Palma, a 17 de gener del 1994.
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 10 de novembre del 1993, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

5.- Aprovació del Projecte de llei sobre infraccions i
sancions en matèria de pesca marítima, recreativa, cria i
recollida de marisc, aqüicultura i comercialització dels
productes de la mar a l'àmbit 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 sobre infraccions i
sancions en matèria de pesca marítima, recreativa, cria i recollida
de marisc, aqüicultura i comercialització dels productes de la mar
a l'àmbit de la CAIB, el text del qual figura adjunt a l'acord
present.

DOS. Es disposa de trametre al Parlament de les Illes
Balears el projecte de llei esmentat perquè en 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 deu de novembre 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 SOBRE INFRACCIONS I

SANCIONS EN MATÈRIA DE PESCA MARÍTIMA,
RECREATIVA, CRIA I RECOLLIDA DE MARISC,
AQÜICULTURA I COMERCIALITZACIÓ DELS
PRODUCTES DE LA MAR A L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

Exposició de motius

El règim administratiu sancionador en matèria de pesca
marítima es regula dins l'ordenament estatal per la Llei 53/82, de 13
de juliol. Aquesta normativa ha estat aplicada per l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins l'exercici de les
seves competències, però aquesta aplicació ha con- firmat cada
vegada més la inadequació als tipus d'infracció que es cometen,
perquè la Llei estatal ja esmentada està pensada per a les grans
flotes.

Una política coherent del Govern de la Comunitat
Autònoma, com a autoritat responsable en matèria de pesca, cultius
marins, cria i recollida de marisc i recollida de corall en aigües
interiors, fa necessària l'adequació d'una normativa sancionadora
que permeti un compliment estricte de les diferents normes
pesqueres, sigui quin sigui el tipus de vaixell o persona física o
jurídica que in- corri en una infracció administrativa. A més,
l'experiència demostra que una adequada defensa dels recursos
pesquers ha de continuar amb una disciplina en el mercat interior.

L'article 10, paràgrafs 18 i 16, de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, atorga la competència exclusiva a aquesta
Comunitat en matèria de pesca i activitats recreatives en aigües
interiors, cria i recollida de marisc, i també els mercats interiors;
serà doncs el Parlament de la CAIB el qui tindrà la potestat
legislativa per elaborar les normes que regulin els aspectes
esmentats, i serà en aquesta Llei on s'especificarà la potestat
inspectora i sancionadora.

Aquesta Llei està dividida en 4 títols estructurals, de la
manera següent:

El primer, de caràcter general, tracta de l'àmbit
competencial i de la finalitat de la Llei.

El segon tracta de la inspecció pesquera, dels deures i
obligacions dels funcionaris encarregats a tal fi, i també de
l'autoritat d'aquests.

El títol tercer tracta de les infraccions i sancions i de la
responsabilitat en la comissió de les infraccions. Es troben també
tipificades dins aquesta norma la tinença i comercialització de peix
de talla antireglamentària, en època de veda o de comercialització
prohibida, perquè sovint les conductes que alteren les normes
pesqueres que afecten directament els recursos marins tenen un fons
econòmic important, i és molt difícil mantenir els objectius de
defensa del recurs si no es rompen les diferents cadenes comercials,
tot això sense perjudici de les competències d'altres organismes en
tot el que fa referència a altres aspectes.

El procediment sancionador queda emmarcat dins l'àmbit
general de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE núm. 28) i del Decret que desenvolupi la Llei dins l'àmbit de
la Comunitat Autònoma. Només es fa referència de manera
particular a la destinació dels comisos, ja que aquests no són
regulats a la legislació bàsica vigent.
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Finalment, el títol quart fa referència a l'extinció de la
responsabilitat, considerant la prescripció de les infraccions i de
les sancions imposades.

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 1.

La present Llei té per objecte la regulació de la funció
inspectora, i també de les infraccions i sancions que, en matèria de
pesca, cultius marins, recollida de corall i cria i recollida de
marisc, es produeixin dins aigües interiors de l'arxipèlag balear,
com també la seva comercialització. 

Article 2.

Correspon al Govern de la CAIB, a través de la
Conselleria d'Agricultura i Pes- ca, l'exercici de la funció
inspectora i sancionadora, per tal de garantir l'estricte compliment
de la normativa pesquera, tant professional com esportiva, de
cultius marins, de corall, de cria i recollida de marisc i de
comercialització i tinença de peixos, crustacis i mol.luscs a l'àmbit
territorial de la seva competència. 

TÍTOL II.- DE LA INSPECCIÓ PESQUERA.

Article 3.

1.- Els funcionaris en exercici de les funcions
inspectores en les matèries objecte d'aquesta Llei tindran caràcter
d'autoritat a tots els efectes, excepte els penals, i podran sol.licitar,
quan ho considerin necessari, la cooperació de les forces i cossos
de seguretat de l'Estat i Policia Local, com també els Serveis
d'Inspecció dependents d'altres administracions i organismes
públics, en els termes i per les vies previstes a la normativa vigent.

2.- Mentre es trobin en exercici de les funcions
inspectores, gaudiran d'independència en el desenvolupament
d'aquestes.

3.- Les entitats públiques i les persones físiques o
jurídiques estan obligades, si els inspectors ho requereixen, a
facilitar el lliure accés a les instal.lacions i a subministrar tot tipus
d'informació, documentació, mercaderia, gènere, etc. que pugui
suposar la determinació d'infraccions administratives regulades als
articles 11, 12 i 13 d'aquesta Llei. 

Article 4.

1.- Els funcionaris als quals s'encomani la realització de
funcions inspectores seran proveïts de documentació que ho
acrediti així, i són obligats a exhibir-la quan es trobin en l'exercici
d'aquestes.

2.- Els funcionaris en exercici de les funcions
inspectores són obligats a complir el deure del secret professional.

Article 5.

1.- Per cada visita d'inspecció que es realitzi, els
funcionaris actuants han d'es- tendre l'acta corresponent amb el
resultat d'aquesta, que podrà ser de constància de fets o
d'infracció.

A les actes d'infracció, s'han de reflectir sempre els
preceptes legals que es consideri que s'han infringit, sense que això
mai no suposi pronunciament definitiu de l'Administració sobre els
fets imputats.

2.- Així mateix es faran constar en acta els comisos
practicats i les mesures adoptades per a la seva conservació. 

Article 6.

Les actes donaran fe en via administrativa dels fets
constatats, si no hi ha pro- va en contra. Aquestes actes han de ser
signades per les persones físiques o jurídiques que siguin
inspeccionades. Aquesta signatura suposarà la notificació de l'acta
i mai no n'implicarà l'acceptació del contingut.

La negativa a signar l'acta no suposarà mai la paralització
o l'arxiu de les possibles actuacions que es derivin del contingut de
l'acta esmentada. 

TÍTOL III.- DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 7.

1.- Es consideren infraccions administratives en matèria
de pesca marítima, recreativa, cria i recollida de marisc, aqüicultura
i comercialització dels productes de la mar les accions o omissions
dels distints subjectes responsables, tipificades i sancionades en
aquesta Llei.

2.- Les infraccions no podran ser objecte de sanció sense
la prèvia instrucció de l'expedient oportú, de conformitat amb el
procediment administratiu sancionador vigent, sense perjudici
d'altres responsabilitats en què puguin incórrer.

3.- Sense perjudici de les sancions penals o
administratives que en cada cas siguin procedents, l'infractor haurà
de reparar els danys ocasionals. La reparació tindrà com a objectiu
aconseguir tant com sigui possible la restauració del medi natural a
l'estat d'abans de produir-se l'agressió. Així mateix, l'Administració
competent podrà subsidiàriament procedir a la reparació a càrrec del
subjecte obligat. En qualsevol cas, l'infractor haurà d'abonar l'import
de tots els danys i perjudicis ocasionats, en el termini que es fixi a
la resolució corresponent.

Article 8.

1.- Seran subjectes responsables les persones físiques o
jurídiques o les comunitats de béns, que duguin a terme les accions
o les omissions tipificades com a infraccions en aquesta Llei i/o als
reglaments propis de cada modalitat de pesca, i, en concret:

a) Els armadors, propietaris o empresaris i els patrons dels
vaixells de pesca professional. 

b) Els propietaris, capitans o patrons de les embarcacions
de pesca esportiva.

c) Els pescadors, mariscadors i corallers.

d) Els titulars d'autoritzacions d'instal.lacions de cultius
marins.
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e) Els titulars d'empreses comercialitzadores o
industrialitzadores que comprin, venguin o transportin espècies
marines en veda o de talla inferior a la reglamentària o espècies de
comercialització especialment prohibida.

f) Tots aquells que d'alguna manera contribueixin a la
comissió de la infracció.

2.- Es consideren responsables subsidiaris els armadors,
propietaris o patrons, segons cada cas, de vaixells de qualsevol
llista.

3.- En el cas que no sia possible determinar el grau de
participació de les distintes persones que hagin intervingut en la
realització de la infracció, la responsabilitat serà solidària, sense
perjudici del dret a repetir davant els restants participants, per part
d'aquell o aquells que s'hagin fet càrrec de les responsabilitats. 

Article 9.

1.- Les infraccions administratives regulades per aquesta
Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2.- Les infraccions lleus seran sancionades amb multes
de 5.000 a 40.000 pessetes; les greus, de 40.001 a 500.000
pessetes; i les molt greus, de 500.001 a 10.000.000 pessetes.

La graduació de les quanties es fixarà per l'autoritat
sancionadora i en atenció a les circumstàncies especials de cada
cas, i sempre considerant el perjudici causat als recursos marins,
la intencionalitat o negligència en la comissió i la reincidència de
les persones responsables.

3.- Podran imposar-se multes coercitives reiterades, per
períodes de temps suficients per acomplir el que es preveu en els
supòsits establerts a l'article 99 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la quantia de les quals no podrà
ultrapassar l'import de 500.000 pessetes. 

4.- Es faculta el Govern perquè mitjançant Decret
actualitzi periòdicament la quantia de les multes contingudes a
l'apartat 2 d'aquest article.

La puja mai no podrà ser superior al percentatge
d'increment de l'índex de preus al consum. 

Article 10.

1.- Quan els fets comesos puguin tenir caràcter delictiu,
la Conselleria d'Agricultura i Pesca donarà trasllat de la denúncia
a l'autoritat judicial corresponent. En aquest cas, l'expedient
administratiu que s'hagi incoat restarà en suspensió mentre duri la
tramitació judicial. Una vegada hi hagi resolució ferma, serà
sobresegut en el cas que aquesta sigui condemnatòria i sancionat
penalment l'infractor.

2.- Si els fets no són motiu de condemna o sanció penal,
s'aixecarà la suspensió i es continuarà la tramitació de l'expedient
administratiu fins a la finalització d'aquest, tenint present els fets
que els tribunals hagin considerat provats si la resolució judicial
penal és ferma.

3.- La tramitació de les diligències judicials interromprà
la prescripció de les infraccions.

4.- Les mesures cautelars administratives que s'hagin pres
per salvaguardar el compliment de la possible sanció es mantindran
mentre les autoritats judicials es pronunciïn sobre aquestes.

5.- En cap cas es podrà imposar una doble sanció pels
mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits,
si bé hauran d'exigir-se les restants responsabilitats, que es
dedueixin d'altres fets o infraccions concurrents.

Article 11.

Són infraccions lleus:

a) Aquelles que suposin un incompliment de les regles de
policia i control dels vaixells, en relació amb qüestions relatives al
nombre de tripulants.

b) La manca de senyalització visible de la matrícula i el
foli del vaixell.

c) Les entrades i sortides a port abans o després de l'horari
legalment establert.

d) Tenir una potència de motors superior a la màxima
autoritzada.

e) Embarcar tripulants sense estar enrolats.

f) La manca parcial de senyalització reglamentària en
l'exercici de la pesca i el no abalisament dels arts d'acord amb les
disposicions en vigor.

g) Pescar sense llicència de pesca esportiva o submarina.

h) Dedicar-se a una activitat de pesca distinta a la que
figura en el rol.

i) L'incompliment de les condicions o característiques dels
establiments autoritzats de cultius marins.

j) La manca de la documentació preceptiva, referida a les
espècies marines, a qualsevol establiment dedicat a la
comercialització o restauració.

k) Totes les altres conductes contràries al que disposa la
normativa pesquera, marisquenca o de cultius marins, que sigui
vigent en el moment en què es produeixin i que, per la naturalesa o
la gravetat que tenguin, no constitueixin in- fracció greu o molt
greu. 

Article 12.

Es consideren infraccions greus:

a) L'ús o tinença a bord d'arts, ormeigs o instruments no
autoritzats o de mesures antireglamentàries.

b) La captura d'espècies protegides, vedades o de talla
inferior a la reglamentària.

c) La retenció a bord, el transport i la comercialització
d'espècies protegides, vedades o que no arribin a la talla mínima
establerta.
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d) La pesca o captura d'espècies amb equips submarins
no autoritzats.

e) La pesca submarina amb equips de bussejar autònoms
o semiautònoms.

f) Pescar o mariscar professionalment sense llicència o
permís.

g) L'ús indegut del permís o la llicència esmentats en
l'apartat anterior.

h) La pesca a fons prohibits, a zones o èpoques de veda.

i) Capturar més quota o més pes del legalment establert.

j) Pescar sense encendre cap tipus de llum reglamentari.

k) La venda de productes pesquers per part de pescadors
no professionals i la tinença d'aquests productes a establiments
comercials i de restauració.

l) La descàrrega dels productes de la pesca des
d'embarcacions professionals fora dels ports o llocs autoritzats.

m) No respectar les distàncies mínimes en relació a
qualsevol estri o art de pesca professional.

n) La realització de la primera venda dels productes de
la pesca fora de les llotges autoritzades, excepte en els casos
reglamentàriament determinats.

o) La instal.lació o explotació d'estallbliments de cultiu
sense disposar de la deguda concessió o autorització
administrativa.

p) L'alteració de les característiques establertes per a
cada concessió o autorització administrativa per a vivers, parcs de
cultius o establiments anàlegs.

q) El canvi d'espècies de cultiu a parcs, vivers o
establiments anàlegs, sense autorització.

r) Les accions i omissions que no permetin desenvolupar
correctament les funcions d'inspecció i vigilància, com també els
seus requeriments.

s) I, en general, les que es consideren de manera
específica com a infraccions greus en els reglaments vigents en
matèria de pesca, cria i recollida de marisc o de cultius marins. 

Article 13.

Es consideren infraccions molt greus:

a) L'ús de substàncies tòxiques, explosives (sempre que
no constitueixi delicte), verinoses, corrosives o contaminants o la
tinença per a l'ús en les tasques de pesca o recollida de marisc.

b) La utilització de la creu de sant Andreu o de mètodes
d'arrossegament similars per a la recollida de corall.

c) La resistència, coacció, amenaça, represàlia,
desacatament o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre les
autoritats o els seus agents.

d) L'incompliment reiterat dels requeriments específics
que formulin les autoritats competents.

e) La introducció d'espècies marines de qualsevol tipus, a
les aigües de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense
complir els requisits que reglamentàriament es determinin.

f) I, en general, les específicament regulades com a tals
infraccions als reglaments vigents de les diferents modalitats o tipus
de pesca, cria i recollida de marisc i de cultius marins. 

Article 14.

1.- Totes les sancions imposades per una infracció en
matèria de pesca, cria i recollida de marisc i cultius marins i de la
comercialització d'aquests productes tindran com a sanció
accessòria les següents:

a) El comís de totes les espècies de talles
antireglamentàries i de les captures en època o en zona de veda, i
també de les espècies que tenen especialment prohibida la
comercialització i els excessos de quota.

b) El comís dels arts, ormeigs i estris de pesca i de
recollida de marisc antireglamentaris.

c) El comís dels arts, ormeigs i estris de pesca i de
recollida de marisc que, tot i ser reglamentaris per als professionals,
hagin estat utilitzats per pescadors esportius.

2.- Quan el comís de la mercaderia sia previsible com a
sanció accessòria, l'Administració podrà realitzar la retenció
cautelar, sense perjudici que a la resolució es decreti el comís
definitiu o bé es deixi sense efecte el comís ordenat. Durant la
tramitació de l'expedient, a proposta de l'instructor, es podrà aixecar
la retenció de la mercaderia, quan les circumstàncies així ho
aconsellin.

Article 15.

Quan es produeixi una retenció d'espècies de talles
antireglamentàries, de captures en època o en zona de veda,
d'espècies que tenen especialment prohibida la comercialització i
d'excessos de quota, es procedirà a:

1.- Tornar a la mar les espècies vedades, de talla
antireglamentària, els excessos de quota i les espècies de
comercialització especialment prohibida. En cas que això no sigui
possible, les esmentades espècies es lliuraran a un establiment
benèfic per al seu consum. En tot cas s'estendrà l'acta corresponent.

2.- Dipositar o procedir a la venda en llotja, segons les
circumstàncies de les espècies de talles reglamentàries no vedades,
restant l'import de la seva venda a resultes del procediment
sancionador. L'import de la venda es dipositarà a la Tresoreria
General de la Comunitat Autònoma, a disposició de l'autoritat
competent per a la resolució de l'expedient.

3.- Les despeses ocasionades a l'apartat anterior aniran a
càrrec de l'infractor.
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Article 16.

1.- Una vegada acabat l'expedient i quan la resolució
sigui ferma, es procedirà a la destrucció dels arts en el cas que
aquests siguin antireglamentaris.

2.- En cas que siguin reglamentaris però hagin estat
comissats a una persona física o jurídica que no disposi
d'autorització professional, podran ser destruïts o bé lliurats a
entitats professionals d'acord amb el que reglamentàriament
s'estableixi.

3.- En tot cas, s'estendrà l'oportuna acta d'execució.

Article 17.

1.- La reincidència en un període d'un any de les faltes
considerades com a greus o molt greus, podrà donar lloc a:

a) La suspensió temporal de l'exercici de l'activitat
pesquera i/o marisquenca.

b) La suspensió temporal de les funcions del capità o
patró.

c) La retirada temporal de la llicència de pesca marítima
esportiva o submarina, o bé la suspensió temporal del dret a
obtenir-la.

2.- En tots aquests casos la suspensió serà per un període
de tres mesos com a mínim i de sis mesos com a màxim.

Article 18.

Totes les sancions imposades s'anotaran a l'assentament
d'inscripció de matrícula naval i a les respectives llibretes de
navegació, en el cas de tripulants, com també a l'assentament del
vaixell i en el rol o llicència de navegació, en el cas que així
correspongui.

De la mateixa manera, s'anotaran a l'expedient que
pertoqui i referit a la llicència per a l'exercici de l'activitat
marisquenca i de cultius marins.

T Í T O L  I V . -  E X T I N C I Ó  D E  L A
RESPONSABILITAT.

Article 19.

1.- Les infraccions lleus prescriuran als sis mesos; les
greus, als dos anys; i les molt greus, als tres anys. Els terminis es
començaran a comptar des del dia de la comissió dels fets.

2.- Les sancions imposades per infraccions lleus
prescriuran a l'any; per infraccions greus, als dos anys; i per molt
greus, als tres anys. Els terminis es començaran a comptar des del
moment en què la resolució sigui ferma.

3.- Una vegada acabats els terminis prevists a l'apartat
anterior, els sancionats podran sol.licitar i obtenir la cancel.lació
de les anotacions previstes a l'article 18 d'aquesta Llei.

Disposició transitòria única 

Els expedients que es trobin en tràmit a l'entrada en vigor
d'aquesta Llei es regiran d'acord amb la legislació aplicada en el
moment de la incoació. 

Disposició final primera

Queden derogades o sense aplicació en el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears totes les disposicions que
siguin contràries a aquesta llei.

Disposició final segona

Es faculta el Consell de Govern perquè dicti les
disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del
que disposa aquesta Llei. 

Disposició final tercera

Aquesta Llei entrarà en vigor als 20 dies d'haver-se
publicat en el BOCAIB. 

Palma, 10 de novembre de 1993.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey Ballester.
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas Fons. 

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 80/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al
Govern de la Comunitat Autònoma, relativa a problemàtica del túnel
de Sóller. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 115/94, del Grup Parlamentari MIXT, al Govern
de la Comunitat Autònoma, relativa a política del Govern en relació
amb els centres d'Acollida de Menors. (Mesa de 25 de gener del
1994).

Palma, a 25 de gener del 1994.
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.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern
de la Comunitat Autònoma sobre la problemàtica del túnel de
Sóller.

Palma, a 10 de gener del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
presenta la interpel•lació següent:

Sobre política del Govern en relació amb els centres
d'acollida de menors, després de l'assumpció de competències en
aquesta matèria.

Palma, 17 de gener del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 4146/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a promoció dels
productes de les Illes Balears. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4147/93, de l'Hble. Sr. Diputat Joan B.
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
normalització lingüística a l'Administració de Justícia. (Mesa d'11
de gener del 1994).

RGE núm. 4148/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inspeccions a centres
hospitalaris. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4149/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inspeccions a centres
hospitalaris per tal de controlar l'eliminació de residus. (Mesa d'11
de gener del 1994).

RGE núm. 4150/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a incineradores de
residus hospitalaris que tenen llicència d'activitats molestes i estudi
d'impacte ambiental. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4151/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a incineradora de
residus hospitalaris a Son Dureta. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4152/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a alteracions
produïdes a la zona de platja de Sa Ràpita. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 4153/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a utilització del
laboratori de son de l'hospital Joan March. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 4156/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
subvenció a la Camerata Orquestra de Llevant. (Mesa d'11 de gener
del 1994).

RGE núm. 4162/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a autoritzacions
per transport regular especial curs 93-94. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 4163/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a autoritzacions
per transport regular especial (escolar), curs 92-93. (Mesa d'11 de
gener del 1994).

RGE núm. 4164/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a condicions de
la línia de transport regular CB-29. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4165/93, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a municipis beneficiats per
les operacions territorials integrades. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4167/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a instal•lació d'un
cogenerador d'energia a Felanitx. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4275/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a programes que es
varen incloure en el conveni per al desenvolupament dels serveis
d'atenció a la primera infància per als anys 1992 i 1993. (Mesa d'11
de gener del 1994).

RGE núm. 4278/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvenció concedida
a l'Associació Espanyola del "Teléfono La Esperanza". (Mesa d'11 de
gener del 1994).

RGE núm. 4280/93, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a autorització d'accessos
a la carretera d'Eivissa a l'aeropòrt. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4281/93, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per fer
efectius, en els terminis raonables i prevists els emoluments dels
professors/es que imparteixen classes de reciclatge de la llengua
catalana. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4282/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis que ha
encarregat el Govern de la Comunitat Autònoma a la Universitat de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4286/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya
de promoció turística de l'illa d'Eivissa. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 4329/93, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el "Plan Nacional
Gitano". (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4330/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya
divulgativa d'espais naturals. (Mesa d'11 de gener del 1994).
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RGE núm. 4331/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a projectes
d'investigació de productes autòctons de Balears. (Mesa d'11 de
gener del 1994).

RGE núm. 4332/93, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya
anual contra la Sida. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 4342/93, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a activitats de la
Comissió d'Activitats Classificades. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 11/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la presidència del Govern de la Comunitat
Autònoma durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 12/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria de Turisme durant el 1993. (Mesa
d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 13/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria de Cultura, Educació i Esports
durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 14/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria d'Economia i Hisenda durant el
1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 15/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria d'Agricultura i Pesca durant el
1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 16/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 17/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria de Sanitat i Seguretat Social
durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 18/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria de Comerç i Indústria durant el
1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 19/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria de Governació durant el 1993.
(Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 20/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per Serveis Comuns durant el 1993. (Mesa d'11 de
gener del 1994).

RGE núm. 21/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la Junta d'Aigües durant el 1993. (Mesa d'11 de
gener del 1994).

RGE núm. 22/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Ibatur durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 23/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Isba SGR durant el 1993. (Mesa d'11 de gener
del 1994).

RGE núm. 24/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Isba durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 25/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Ibabsa durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 26/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per Sefobasa durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 27/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per Serveis d'Aqüicultura Marina, SA durant el 1993.
(Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 28/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per Semilla, SA durant el 1993. (Mesa d'11 de gener
del 1994).

RGE núm. 29/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Ibavi durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del
1994).

RGE núm. 30/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Institut Balear de Disseny durant el 1993. (Mesa
d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 31/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per Foment Industrial SA durant el 1993. (Mesa d'11
de gener del 1994).

RGE núm. 32/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Institut Balear de Serveis de la Joventut durant
el 1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 33/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per l'Ibasan durant el 1993. (Mesa d'11 de gener del
1994).
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RGE núm. 34/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria Adjunta a la Presidència durant
el 1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 35/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la conselleria de Treball i Transports durant el
1993. (Mesa d'11 de gener del 1994).

RGE núm. 36/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions fetes a l'illa
de Formentera per la Vice-presidència durant el 1993. (Mesa d'11
de gener del 1994).

Palma, a 17 de gener del 1994.
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.

Quines iniciatives s'han dut a terme per tal d'impulsar la
presència dels productes agroalimentaris de les Illes Balears a les
superfícies comercials?

Quines activitats agroalimentàries s'han dut a terme amb
la finalitat de fer presents les produccions agroalimentàries
autòctones en els mercats exteriors?

Quines iniciatives ha tengut el Govern de les Illes
Balears per promoure la presència de l'oli d'oliva de Sóller en els
mercats exteriors?

Quines accions ha dut a terme el Govern per tal de
promoure l'estudi i la difusió i promoció de les races autòctones?

Ha dut a terme el Govern cap actuació per tal de
promoure el consum de productes propis entre els visitants d'altres
països?

Quines passes s'han fet de cara a la potenciació de
marques de qualitat biològica i a la difusió dels productes
ecològics?

Palma, a 10 de desembre 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 escrita.

Quines iniciatives ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de promoure, tal i com prescriu la Llei de
normalització lingüística al seu article 11.3, la progressiva
normalització de l'ús de la llengua catalana en l'Administració de
Justícia a les Illes Balears?

Quin és el motiu de l'incompliment de l'article 34 de la
Llei de normalització lingüística, que diu que "El Govern de la
Comunitat Autònoma assegurarà l'ús de la llengua catalana en totes
les funcions i activitats de caire administratiu que realitzin les
institucions i organismes que en depenen?

Palma, 10 de desembre del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions i inspeccions ha dut a terme la
conselleria de Comerç i Indústria sobre les incineradores de residus
hospitalaris de Son Dureta i altres centres hospitalaris? 

Palma, 9 de desembre 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 escrita.

Quines inspeccions ha fet la conselleria de Sanitat als
centres hospitalaris de les Illes Balears per tal de controlar
l'eliminació dels seus residus amb les degudes garanties
mediambientals?

Palma, 9 de desembre 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 escrita.

Quantes i quines incineradores de residus hospitalaris de
les Illes Balears tenen llicència d'activitats molestes i quines tenen
estudi d'impacte ambiental?

Palma, 9 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la incineradora de residus hospitalaris de Son Dureta
estudi d'impacte ambiental? Des de quan?

Disposa la incineradora de residus hospitalaris de
llicència d'activitats molestes? Des de quan?

Palma, 9 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de fa uns anys es produeix un constant
deteriorament de la platja de s'Arenal de Sa Ràpita, en especial a
la part més apropada a Ses Covetes. En aquesta zona l'aigua s'endu
a un ritme accelerat l'arena, cosa que provoca canvis molt ràpids
a l'entorn: desaparició de la franja de platja i aparició del codolar,
penetració de l'aigua fins a construccions defensives d'origen
militar, i destrucció avançada de dunes litorals. Pel que sembla
aquests canvis són una conseqüència de les obres efectuades al
port que han alterat el sistema de corrents marines i amenacen
amb la degradació de tota la zona, amb un greu perjudici
paisatgístic i ambiental.

Ha analitzat el Govern de les Illes Balears les alteracions
produïdes a la zona de platja de Sa Ràpita?

Quines mesures pensa prendre el Govern per tal de
restaurar aquest indret al seu estat primitiu?

Palma, 10 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ús es fa del polígraf del laboratori de son de
l'hospital Joan March?

Quines investigacions es duen a terme en aquest
laboratori?

Quins projectes es tenen respecte d'aquest servei?

Palma, 10 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina subvenció ha concedit la conselleria de Cultura,
Educació i Esports a la Camerata Orquestra de Llevant durant l'any
1993?

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

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

Quantes autoritzacions ha concedit la conselleria de
Transports per transport regular especial (escolar) el curs 93-94? A
quines empreses?

Palma, 15 de desembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Quantes autoritzacions va concedir la conselleria de
Transports per transport regular especial (escolar) el curs 92-93? A
quines empreses?

Palma, 15 de desembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quines són les condicions de la línia de transport regular
CB-29 quant a itineraris, horaris i tarifes? Quina és l'empresa
concessionària?

Palma, 15 de desembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris pensa seguir la conselleria d'Agricultura
i Pesca per tal de decidir quins municipis es veuran beneficiats a
cada illa per les operacions territorials integrades (OTI) previstes
al projecte de pressuposts de la CAIB per al 1994?

Es Mercadal, 14 de desembre del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La conselleria d'Indústria i Comerç participa en el
projecte d'instal•lació d'un cogenerador d'energia a una indústria
de Felanitx? Amb quines condicions?

Quines característiques té aquesta instal•lació?

Palma, 15 de desembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol  i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes va incloure el Govern de la Comunitat
en el conveni de col•laboració signat amb el ministeri
d'Assumptes Socials per al desenvolupament dels serveis d'atenció
a la primera infància per als anys 1992 i 1993?

Palma, 3 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la subvenció concedida a l'associació
espanyola del Teléfono La Esperanza durant els anys 1992 i 1993?

Palma, 3 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenen autorització del Servei de Carreteres tots els
accessos a la carretera d'Eivissa a l'aeroport entre el nucli urbà de
Sant Jordi i l'aeroport?

En el seu cas, quins accessos es mantenen oberts sense
autorització?

Palma, 2 de desembre del 1993.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previstes el Govern de la Comunitat per
fer efectius en els terminis raonables i prevists els emoluments de
tots els professors i professores que imparteixen classes de
reciclatge de la llengua catalana?

Palma, 24 de novembre del 1993.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants i quins estudis ha encarregat el Govern de la
Comunitat Autònoma a la Universitat de les Illes Balears, detallant
la motivació de l'estudi, l'import, el departament encarregat i els
autors, durant els anys 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 i 1993?

Palma, 2 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita. 

Les administracions estatal i autonòmica han acordat
posar en marxa una campanya promocional a Alemanya, del
sector turístic de l'illa d'Eivissa, per tal de millorar la seva imatge.
Referent a aquesta campanya:

Quin és el total pressupostat i quines són les quantitats
a assumir per cadascuna de les administracions?

Quin serà el temps de durada de la campanya i amb
quins sectors (tour operadors agències, mitjans de comunicació)
es té previst dur-la a terme?

Qui s'encarregarà del seguiment puntual de la campanya
i com serà aquest seguiment?

Palma, 3 de desembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins termes s'estableix la participació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el "Plan Nacional
Gitano"?

De la quantitat destinada al pla d'integració gitana durant
l'exercici del 1993, quina part correspon a la transferència
procedent del "Plan Nacional Gitano" del ministeri d'Assumptes
Socials i quina és la quantia de l'aportació feta pel Govern de la
nostra comunitat autònoma procedent de fons propis?

Palma, 16 de desembre del 1993.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

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

Amb referència a l'inici d'una campanya divulgativa dels
espais naturals de les Illes Balears, amb data de novembre d'aquest
any, quin és el cost total de l'esmentada campanya i quin ha estat
el procediment d'adjudicació i posada en marxa?

Palma, 3 de desembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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

La conselleria d'Agricultura i Pesca ha encarregat a la
Universitat de les Illes Balears diversos estudis mitjançant un
conveni signat aquest any. Aquests estudis són sobre distints
aliments: formatges menorquins, sobrassada, etc.

Quin és el cost total dels estudis encarregats a la
Universitat de les Illes Balears?

A quina data acaba el termini per ser finalitzats i lliurats
a la conselleria d'Agricultura?

Quines previsions fa l'esmentada conselleria, una vegada
que hagin finalitzat els estudis, per poder utilitzar-los: patent de
productes a la Comunitat Europea, etc.?

Palma, 3 de desembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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

L'opinió del conseller de Sanitat respecte de la baixada
dels casos de sida a les nostres illes està influenciada per, segons ell,
la bona campanya anual d'informació als grups de risc i a la
població en general. En relació a aquesta campanya anual volem
saber el següent:

Quin ha estat el pressupost exacte gastat amb l'elaboració
d'aquesta campanya al corrent de l'any 1993?

En què ha consistit l'esmentada campanya d'informació i
on s'ha realitzat de les nostres illes?

Palma, 2 de desembre del 1993.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants expedients d'activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses s'han resolt en els anys 91, 92 i 93 per la
Comissió d'Activitats Classificades del Govern balear?
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Quants expedients d'activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses han entrar a la Comissió d'Activitats
Classificades del Govern balear per ser resolts durant els anys 91,
92 i 93?

Quants expedients d'activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses es troben pendents de resolució en aquests
moments per la Comissió d'Activitats Classificades del Govern
balear?

Palma, 24 de desembre del 1993.
El diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la presidència del Govern de la
Comunitat, capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de
la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la conselleria de Turisme, capítol 6 dels
seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva
quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la conselleria de Cultura, Educació i
Esports, capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la
inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per la conselleria d'Economia i Hisenda, capítol
6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva
quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per la conselleria d'Agricultura i Pesca, capítol
6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva
quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de
la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per la conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la
seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la conselleria de Comerç i Indústria,
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i
la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la conselleria de Governació, capítol 6
dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva
quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per Serveis Comuns, capítol 6 dels seus
pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per l'organisme autònom Junta d'Aigües, capítol
6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva
quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Promoció del Turisme
(Ibatur), capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la
inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per Isba SGR, capítol 6 dels seus pressuposts,
detallant el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per Isba Serveis, capítol 6 dels seus pressuposts,
detallant el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita. 
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Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per l'Institut de Biologia Animal SA
(Ibabsa), capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la
inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per Serveis Forestals de Balears SA
(Sefobasa), capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de
la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per l'empresa pública de Serveis
d'Aqüicultura Marina, SA, capítol 6 dels seus pressuposts,
detallant el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per l'empresa pública de Serveis de Millora
Agrària SA (Semilla SA), capítol 6 dels seus pressuposts, detallant
el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi),
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la
seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Disseny, capítol 6 dels
seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per l'empresa pública Foment Industrial SA,
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la
seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Serveis de la Joventut,
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la
seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan),
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i
la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la conselleria Adjunta a la Presidència,
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i
la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes
a l'illa de Formentera per la conselleria de Treball i Transports,
capítol 6 dels seus pressuposts, detallant el motiu de la inversió i
la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les inversions fetes a
l'illa de Formentera per la Vice-presidència, capítol 6 dels seus
pressuposts, detallant el motiu de la inversió i la seva quantia?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

Ordre de Publicació

RGE núm. 40/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a quantitats pagades en
concepte de productivitat i gratificacions. (Mesa de 25 de gener del
1994).

RGE núm. 44/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la Presidència del Govern de la
Comunitat durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 45/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria de Turisme durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 46/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria de Cultura, Educació i
Esports durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 47/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria d'Economia i Hisenda
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 48/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria d'Agricultura i Pesca durant
el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 49/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del
1994).

RGE núm. 50/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria de Sanitat i Seguretat Social
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 51/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria de Comerç i Indústria
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).
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RGE núm. 52/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Serveis Comuns durant el
1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 53/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per la Junta d'Aigües durant el
1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 54/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Ibatur durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 55/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Isba SGR durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 56/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Isba, Serveis durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 57/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Ibabsa durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 58/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Sefobasa durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 59/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Serveis d'Aqüicultura
Marina, SA durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 60/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Semilla SA durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 61/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per Ibavi durant el 1993. (Mesa
de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 62/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Disseny
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 63/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per Foment Industrial SA durant el 1993.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 64/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per l'Institut Balear de Serveis de la Joventut
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 65/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per Ibasan durant el 1993. (Mesa de 25 de
gener del 1994).

RGE núm. 66/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria de Governació durant el
1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 67/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria Adjunta a la Presidència
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 68/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la conselleria de Transports i Treball
durant el 1993. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 69/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a transferències fetes a
l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o organismes
de l'illa de Formentera per la Vice-presidència durant el 1993. (Mesa
de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 84/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la Presidència del Govern. (Mesa de 25
de gener del 1994).

RGE núm. 85/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 86/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 87/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria de Turisme. (Mesa de 25
de gener del 1994).

RGE núm. 88/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents, de
capital i inversions reals de la conselleria d'Agricultura i Pesca.
(Mesa de 25 de gener del 1994).
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RGE núm. 89/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria de Funció Pública.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 90/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 91/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria de Sanitat i Seguretat
Social. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 92/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria de Treball i
Transports. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 93/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria de Comerç i Indústria.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 94/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria Adjunta a la
Presidència. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 95/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la Vice-presidència. (Mesa de 25 de
gener del 1994).

RGE núm. 96/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la conselleria de Governació. (Mesa
de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 97/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de l'Institut Balear de la Funció
Pública. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 98/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals del Servei Balear de Salut. (Mesa de 25
de gener del 1994).

RGE núm. 99/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals de la Junta d'Aigües. (Mesa de 25 de
gener del 1994).

RGE núm. 100/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a transferències corrents,
de capital i inversions reals dels Serveis Socials, secció 31. (Mesa
de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 136/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sou del director de la
revista Solcs i Ones. (Mesa de 25 de gener del 1994).

Palma, a 28 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines quantitats s'han pagat durant l'any 1993 a
cadascuna de les conselleries i organismes autònoms del Govern de
les Illes Balears en concepte de productivitat i gratificacions
"bufandes", especificant el nom del perceptor, lloc de treball i el
motiu de la percepció?

Palma, 3 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de la Presidència del Govern de la Comunitat, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de la conselleria de Turisme, detallant el motiu de
l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la conselleria de Cultura, Educació i Esports,
detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la conselleria d'Economia i Hisenda, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la conselleria d'Agricultura i Pesca, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de la conselleria de Sanitat i Seguretat Social, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de la conselleria de Comerç i Indústria, detallant el
motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de Serveis Comuns, detallant el motiu de l'ajuda, el
beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'organisme autònom Junta d'Aigües, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'Institut Balear de Promoció del Turisme
(Ibatur), detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts d'Isba, SGR, detallant el motiu de l'ajuda, el
beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts d'Isba, Serveis, detallant el motiu de l'ajuda, el
beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de l'Institut de Biologia Animal SA (Ibabsa), detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de l'empresa pública de Serveis Forestals de Balears,
SA (Sefobasa), detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i
l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de l'empresa pública de Serveis d'Aqüicultura Marina,
SA, detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'empresa pública de Serveis de Millora
Agrària SA (Semilla SA), detallant el motiu de l'ajuda, el
beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi),
detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'Institut Balear de Disseny (IBS), detallant el
motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de l'empresa pública Foment Industrial SA,
detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.  

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de l'Institut Balear de Serveis de la Joventut, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan), detallant el
motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències fetes
a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7 dels
pressuposts de la conselleria de Governació, detallant el motiu de
l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la conselleria Adjunta a la Presidència,
detallant el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la conselleria de Treball i Transports, detallant
el motiu de l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat durant l'any 1993 les transferències
fetes a l'ajuntament, empreses privades, institucions, persones o
organismes de l'illa de Formentera, a càrrec dels capítols 4 o 7
dels pressuposts de la Vice-presidència, detallant el motiu de
l'ajuda, el beneficiari i l'import?

Palma, 2 de gener del 1994.
El diputat:
Víctor Tur i Ferrer.  

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
Presidència del Govern durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
Presidència del Govern durant l'exercici 1993? Quin és el perceptor,
la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la Presidència
del Govern, especificant -en cada cas- el cost i concepte de la
inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria d'Economia i Hisenda durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria d'Economia i Hisenda durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
d'Economia i Hisenda, especificant -en cada cas- el cost i concepte
de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Cultura, Educació i Esports durant l'exercici 1993?
Quin és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria d'e Cultura, Educació i Esports durant l'exercici 1993?
Quin és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Cultura, Educació i Esports, especificant -en cada cas- el cost i
concepte de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Turisme durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria de Turisme durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Turisme, especificant -en cada cas- el cost i concepte de la
inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
d'Agricultura i Pesca, especificant -en cada cas- el cost i concepte
de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Funció Pública durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria de Funció Pública durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Funció Pública, especificant -en cada cas- el cost i concepte de
la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant
l'exercici 1993? Quin és el perceptor, la quantia i el concepte de
cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant
l'exercici 1993? Quin és el perceptor, la quantia i el concepte de
cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, especificant -en cada
cas- el cost i concepte de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Sanitat i Seguretat Social durant l'exercici 1993?
Quin és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria de Sanitat i Seguretat Social durant l'exercici 1993?
Quin és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Sanitat i Seguretat Social, especificant -en cada cas- el cost i
concepte de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Treball i Transports durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria de Treball i Transports durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Treball i Transports, especificant -en cada cas- el cost i
concepte de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Comerç i Indústria durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria de Comerç i Indústria durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Comerç i Indústria, especificant -en cada cas- el cost i concepte
de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria Adjunta a la Presidència durant l'exercici 1993? Quin
és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria Adjunta a la Presidència durant l'exercici 1993? Quin és
el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
Adjunta a la Presidència, especificant -en cada cas- el cost i
concepte de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
Vice-presidència durant l'exercici 1993? Quin és el perceptor, la
quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
Vice-presidència durant l'exercici 1993? Quin és el perceptor, la
quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la Vice-
presidència, especificant -en cada cas- el cost i concepte de la
inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
conselleria de Governació durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
conselleria de Governació durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la conselleria
de Governació, especificant -en cada cas- el cost i concepte de la
inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de
l'Institut Balear de la Funció Pública durant l'exercici 1993? Quin
és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de
l'Institut Balear de la Funció Pública durant l'exercici 1993? Quin
és el perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de l'Institut
Balear de la Funció Pública, especificant -en cada cas- el cost i
concepte de la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents del
Servei Balear de Salut durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital del
Servei Balear de Salut durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals del Servei Balear
de Salut, especificant -en cada cas- el cost i concepte de la
inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de la
Junta d'Aigües durant l'exercici 1993? Quin és el perceptor, la
quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de la
Junta d'Aigües durant l'exercici 1993? Quin és el perceptor, la
quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de la Junta
d'Aigües, especificant -en cada cas- el cost i concepte de la
inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les transferències corrents de
Serveis Comuns, secció 31 durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quina és la relació de les transferències de capital de
Serveis Comuns, secció 31 durant l'exercici 1993? Quin és el
perceptor, la quantia i el concepte de cada transferència?

Quin és el detall de les inversions reals de Serveis
Comuns, secció 31, especificant -en cada cas- el cost i concepte de
la inversió?

Palma, 11 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què cobra el director de la revista Solcs i Ones, editada
per la conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, 12 de gener del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 114/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal, del
Grup Parlamentari MIXT, relativa a tancament del centre d'Acollida
de Menors d'Eivissa. (Mesa de 25 de gener del 1994).

Palma, a 28 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera de Governació  la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin ha estat el motiu del tancament de l'únic centre
d'Acollida de menors problemàtics existent fins ara a Eivissa?

Palma, a 17 de gener del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 4276/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a canvi d'ubicació de
la Unitat de primera acollida de menors a Menorca. S'ha d'entendre
que la pregunta va adreçada a la conselleria de Governació i
referida a tot el període en què la competència en aquesta matèria
correspon al Govern Autònom. (Mesa de 25 de gener del 1994).

Palma, a 28 de gener del 1994.
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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

És cert que la conselleria Adjunta a la Presidència ha
aconsellat al Consell Insular de Menorca que no es traslladi la
Unitat de primera acollida de la seva darrera ubicació a la Casa de
la Infància? Si és així, per quins motius ho ha fet?

Palma, a 2 de desembre del 1993.
El diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 4145/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a publicació d'estudis sobre béns arqueològics. (Mesa d'11
de gener del 1994).

Palma, a 17 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant les constants agressions que el patrimoni històric
de Menorca sofreix les administracions públiques han de tenir cura
del nostre patrimoni col•lectiu complint i fent complir l'actual
legislació en matèria del patrimoni i exercint les seves obligacions
i atribucions, fins i tot sancionant quan calgui.

En el 22è Congrés Nacional d'Arqueologia celebrat el
passat 20 de novembre a Vigo va finalitzar amb una petició molt
concreta: És necessari que s'extremi la protecció del patrimoni
arqueològic i no només els jaciments, sinó dels béns mobles, i
recomanen la prevenció i repressió de qualsevol treball sobre
jaciments o materials arqueològics ...

Atès que la llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol, fent referència al patrimoni arqueològic, a
l'article 44.1 diu que s'han de comunicar les troballes de materials
arqueològics, en la disposició transitòria tercera estableix que els
propietaris d'aquests materials a l'entrada en vigor d'aquesta llei
tenen un any per comunicar-ho a l'administració competent. I
l'article 26 estableix els deures dels posseïdors de béns mobles del
patrimoni històric espanyol, i que l'administració confeccionarà un
catàleg dels béns mobles del patrimoni històric espanyol; per
confeccionar aquest catàleg "podrán recabar de los titulares de
derechos sobre los bienes muebles integrantes del patrimonio
histórico español el examen de los mismos, así como las
informaciones pertinentes, para su inclusión, si procede en dicho
inventario ..."

Atès que la conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
finançat la publicació d'estudis sobre béns mobles del nostre
patrimoni arqueològic que no han estat inventariats per
l'administració competent i que per tant se'n desconeix la seva
procedència, titularitat i de quina manera s'han aconseguit.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja l'actuació de
la conselleria de Cultura, Educació i Esports, en el sentit de finançar
la publicació d'estudis sobre béns arqueològics no inventariats per
la pròpia conselleria.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta a la conselleria
de Cultura, Educació i Esports a no finançar la publicació d'estudis
sobre béns mobles del patrimoni històric espanyol, que no hagin
estat catalogats o en el seu defecte, la seva tinença hagi estat
posada en coneixement de la pròpia conselleria.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la conselleria
de Cultura, Educació i Esports a procedir a la catalogació dels
béns mobles del nostre patrimoni arqueològic, l'estudi dels quals
ha estat publicat per la pròpia conselleria, i si s'escau el seu dipòsit
al museu pertinent.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta a la conselleria
de Cultura, Educació i Esports a dotar del pressupost i personal
suficient per procedir a la ràpida obertura del Museu de Menorca.

Es Mercadal, a 10 de desembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

RGE núm. 38/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a seguretat ciutadana a la Comunitat Autònoma. (Mesa de 25 de
gener del 1994).

RGE núm. 39/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a promoció de la producció d'energia elèctrica d'origen
fotovoltaic i la cogeneració d'energia. (Mesa de 25 de gener del
1994).

RGE núm. 42/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a adquisició de llibres a la Biblioteca Pública de Mallorca.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 70/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a currículum adaptat a les característiques diferencials de
la nostra comunitat. (Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 71/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a coneixement del català per a l'accés a la Funció Pública.
(Mesa de 25 de gener del 1994).

RGE núm. 111/94, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a manteniment del dipòsit de sementals de Manacor. (Mesa de 25
de gener del 1994).

Palma, a 28 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 MIXT presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Després d'un any 1993 on malgrat les estadístiques
facilitades pels representants del Govern de l'Estat podríem creure
que s'ha produït una disminució quant al nombre de delictes; hem
de dir que el clima d'inseguretat ciutadana ha anat en increment i
aquesta és la situació real i la percepció que tenen els ciutadans i
ciutadanes d'aquesta comunitat autònoma.

Per una banda s'observa un percentatge inferior al
desitjable en el que respecta a la solució dels que podríem anomenar
delictes greus o molt greus, això afegit a la lentitud de l'aparell
judicial per manca de mitjans físics i humans.

Per un altre costat el nombre dels anomenats delictes
menors no s'atura en la majoria de casos per l'escassesa de mitjans
policials que es fa palesa no tan sols durant els període de
temporada turística alta, sinó també durant la resta de l'any.

Al llarg dels darrers anys hem vist com han desaparegut
a poc a poc nombroses casernes de la Guàrdia Civil a molts de
pobles, moltes vegades acompanyades de protestes dels ajuntaments
respectius. També han estat nombroses les demandes per manca de
presència de la Policia Nacional en zones turístiques i en
determinades poblacions on es fa necessària la seva existència o bé
on varen ser retirades en determinats moments.

El sector del comerç i els vianants són els principals
afectats per part d'aquesta onada de delictes menors, sense que es
noti una sensibilitat i un interès per part dels representants del
Govern central i, en especial, del ministeri de l'Interior per resoldre
o, com a mínim, pal•liar aquest estat de coses.

Per part dels ajuntaments, en general, s'ha fet un gran
esforç per dotar i millorar la preparació de les policies locals, però
això no és suficient, ja que a més moltes vegades no es valora prou
i fins i tot s'entorpeix la tasca d'aquesta policia per part dels seus
màxims responsables del Govern central, tot tenint paralitzades la
majoria de Juntes de Seguretat constituïdes.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
ministeri de l'Interior i instar-lo que dels seus representants a la
Comunitat Autònoma:

a) Activin el funcionament de les Juntes de Seguretat
constituïdes.

b) Incrementin les dotacions del Cos Nacional de Policia
i de la Guàrdia Civil en les zones més conflictives, especialment les
de Mallorca i d'Eivissa.

c) Procedeixin a la posada en funcionament de la
comissaria de Ciutadella a Menorca.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern de la Comunitat Autònoma i instar-lo a realitzar a la major
brevetat, els estudis pertinents per possibilitar el funcionament d'una
policia autonòmica que pugui pal•liar les deficiències existents en
matèria de seguretat ciutadana en col•laboració amb la resta de
cossos i forces de seguretat de l'estat i les policies locals.

Palma, 10 de gener del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Avui en dia, la conversió directa de l'energia solar en
electricitat és un problema científicament resolt (en el món
actualment funcionen 7 milions de mòduls).

Des del punt de vista energètic, els generadors
fotovoltaics són utilitzats:

1.- En centrals electrosolars connectades a la xarxa
(CES).

2.- En edificis fotovoltaics connectats a la xarxa (EFC).
3.- Per alimentar sistemes autònoms.

Les principals propietats de l'energia solar són:
- Una font d'energia inesgotable.
- El material de base és el silici, l'element més abundant

després de l'oxígen al nostre planeta.
- Tota l'energia és neta: no contamina a cap nivell.
- La producció elèctrica fotovoltàica es produeix quan

les necessitats són les més grans, durant hores punta.
- Gràcies a la seva construcció modular, els sistemes

fotovoltaics ofereixen una gran flexibilitat.
- És important per a la independència energètica.
- Suposa un estalvi d'energia tèrmica.

Estudis encarregats per la Unesco indiquen que l'energia
fotovoltàica tindrà un cost igual al de l'energia convencional entre
els anys 1005 i 2015. Les previsions japoneses són més optimistes
ja que situen el punt de trobada dels dos costos abans de l'any
2000.

Es pot considerar que avui en dia ja s'han reunit les
condicions per passar d'una etapa pre-industrial a una etapa
clarament industrial orientada cap a la generació massiva d'energia
electrosolar. De fet, el 15è Congrés del Consell Mundial de
l'Energia (CME), celebrat a Madrid el setembre del 1992, constatà
que la integració de la tecnologia fotovoltàica en la construcció
dels edificis associada a la connexió a la xarxa, pot significar un
procés decisiu en la generació elèctrica no contaminant.

Els avantatges d'aquesta tecnologia d'edificis
fotovoltaics connectats a la xarxa (EFC) són:

- La utilització de mòduls multifuncionals termo-
fotovoltaics amb els quals s'efectua el tancament dels edificis amb
proteccions lluminoses, tèrmiques i sonores. El generador elèctric
es connecta a la xarxa i resol el problema de l'emmagatzamament.
L'energia tèrmica recuperada pot ser emprada en el sistema de
calefacció de l'edifici.

- Un sistema de dobles comptadors permet un confort
total d'utilització independentment de les variacions de la font
solar.

Les mateixes conclusions del Pla Energètic Nacional de
les Illes Balears admeten: "Volem fer una menció especial, dins
el camp de les noves tecnologies, a la cogeneració (sic), que no és
sinó la producció conjunta de calor (o fred) i electricitat per part
del gran consumidor. La cogeneració permet tant millorar el
funcionament del sistema elèctric, contribuint a rebaixar les puntes
de demanda, com introduir un important estalvi d'energia primària
a la Comunitat i, evidentment, reduir els costos energètics del
cogenerador".

D'altra banda, l'estudi de Gas y Electricidad SA: "El futur
del servei elèctric i de gas a les Balears", proposa l'entrada en
funcionament d'una planta de gas natural de 125 MW per a l'any
1999, i d'una segona planta d'idèntiques característiques per a l'any
2005.

És evident que l'energia solar encara no es pot plantejar
com un substitut de les energies convencionals, però sí com un
complement important, molt més quan feim previsions a deu anys
vista, quan la tecnologia fotovoltàica serà més competitiva segons
els estudis esmentats.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1.- Introduir en el Pla Energètic Regional de les Illes
Balears la promoció de la producció d'energia elèctrica d'origen
fotovoltaic i la cogeneració d'energia.

2.- Promoure la construcció dels edificis del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica amb sistemes fotovoltaics integrats.

3.- Sol•licitar a la Comunitat Europea el finançament
d'aquests projectes en el marc dels programes de suport a
l'eficiència energètica i energies alternatives.

Palma, 16 de desembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Biblioteca Pública de Mallorca durant els anys 1991 i
1992 adquirí un total de 3.142 llibres, dels quals només 653 són en
llengua catalana, la resta, 2.489 llibres, són en llengua castellana.
D'aquestes dades se'n poden treure diverses conclusions, a part de
constatar la insuficiència de llibres adquirits anualment:

- El nombre de llibres adquirits en català és absolutament
discriminatori per a la nostra llengua. Si tenim en compte que entre
els anys 1991 i 1992 es publicaren uns deu mil llibres en català, els
653 llibres adquirits en català són absolutament insignificants.

- Els llibres en català, en un percentatge molt elevat, són
d'autors i temàtica balear. Evidentment que aquests llibres han de
ser a la Biblioteca Pública, el paper de la qual hauria de ser el de
veritable biblioteca nacional del país, però, reduir la llengua
catalana als autors i temes de l'anomenat Fons Balear amaga un
dobler prejudici lingüístic: d'una banda, deixar de considerar propis,
amb poques excepcions, els llibres d'autors de les altres terres de
parla catalana; de l'altra, considerar que el català no pot servir de
mitjà per accedir a la cultura i a les temàtiques d'abast universal.
Fins i tot la literatura universal sembla que a la força hagi de ser
coneguda a través de la llengua castellana i no de la catalana.
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No es tracta de comprar els llibres en català únicament
perquè són en català. L'orientació correcta seria comprar totes
aquelles obres que hi ha en el mercat que tenen interès (temàtic o
literari) i, a la vegada, són en català. A la Biblioteca Pública
gairebé rots els autors d'anomenada universal hi són incorporats
en versions castellanes, quan hi ha en l'actualitat una gran
quantitat de traduccions al català dels escriptors internacionals
més prestigiosos.

Considerant que seria una explicació inacceptable
invocar com a excusa que la demanda dels lectors és
majoritàriament en castellà, ja que seria oblidar que aquesta
demanda ha estat creada durant anys i més anys per una escola
que intencionadament criava analfabets en la llengua pròpia del
país. Avui el català ha de ser objecte d'un tracte de discriminació
positiva. Tan sols d'aquesta manera se'l compensarà dels
maltractaments que va rebre en el passat.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1.- Incrementar en un cent per cent la partida destinada
a la compra de llibres amb destí a la Biblioteca Pública de
Mallorca.

2.- L'orientació de les compres ha de tendir a l'adquisició
de totes aquelles obres editades en llengua catalana, tant les de
temàtica general com les de traduccions d'obres literàries
internacionals. L'objectiu ha de ser potenciar l'accés a la cultura,
la literatura i el coneixement universals a través de la llengua
catalana.

3.- La Biblioteca Pública de Mallorca promocionarà
molt especialment els llibres en català que incorpori com a
novetats. Igualment, als expositors que es mantenguin instal•lats
dins les sales amb fins promocionals s'haurà de concedir una
atenció preferent als llibres en llengua catalana. Així mateix,
convendrà promoure accions que en fomentin la lectura.

Palma, 4 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La LOGSE preveu que l'administració estatal ha de fixar
els aspectes bàsics del currículum per a tot l'Estat espanyol a tots
els nivells en què s'estructura el sistema educatiu (Títol preliminar,
article 4.2).

D'altra banda, la mateixa llei també preveu que les
administracions educatives establiran el currículum dels diferents
nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema educatiu del
qual han de formar part, en tot cas, els ensenyaments mínims.

Així mateix, també especifica que en tot cas els continguts
bàsics dels ensenyaments mínims en cap cas no requeriran més del
55% dels horaris escolars per a les comunitats autònomes que
tenguin llengua oficial diferent del castellà.

Atès que la LOGSE -com s'ha expressat- permet que les
comunitats autònomes amb competències educatives puguin
desenrotllar el seu propi currículum coordinat amb els
ensenyaments mínims per a tot l'Estat.

Davant l'evidència que tant les característiques físiques
com les sòcio-econòmiques i lingüístico-culturals de les Illes
Balears han de tenir un tractament adequat en el "Projecte
Curricular del Centre" de les escoles i instituts de la nostra
comunitat autònoma.

I considerant que les competències educatives no
s'assoliran fins que no s'implanti la reforma educativa.

El Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició
no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que a través de l'actual conveni o a través d'un
nou conveni entre la conselleria d'Educació i Cultura i el ministeri
d'Educació i Ciència es fixi el currículum de la nostra comunitat
autònoma que ha de complementar els mínims estatals, per tal
d'establir a la nostra comunitat autònoma uns currículums
completament autocentrats i, en conseqüència, a partir de les
característiques físiques, socioeconòmiques i lingüísticoculturals de
les Illes Balears.

Palma, 10 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei de normalització lingüística preveu que
l'Administració autonòmica ha de procurar que en la reglamentació
de l'accés del professorat a la funció docent s'estableixi el sistema
adequat, per tal que tots els professors de nou ingrés dominin els dos
idiomes oficials de la nostra comunitat autònoma.

Atès que el ministeri d'Educació i Ciència continua
mantenint les competències en Educació, és d'aquest organisme que
en depèn el compliment d'aquest aspecte de la Llei de normalització
lingüística.
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Pel que fa a les convocatòries de les proves d'accés al
cos de mestres, ja fa alguns anys que el MEC estableix a les seves
convocatòries la celebració d'una prova no eliminatòria de llengua
i cultura de les Illes Balears per als que no posseeixin la titulació
adient. Així mateix, preveu l'obligatorietat d'acreditar la titulació
esmentada dins un període de tres anys per als que no superin la
prova esmentada.

Pel que fa a les proves d'accés a professor de secundària,
en la darrera convocatòria per primera vegada hi figurava una
disposició, que no preveia la realització de cap prova de
coneixement de la llengua i cultura de les Illes Balears, però si la
necessitat d'acreditar la titulació idònia d'una manera i en els
terminis similars als previstos pel cos de mestres.

Atès que malgrat la inclusió de les esmentades
normatives, el MEC no ha establert un seguiment dels casos que
han passat les oposicions sense superar la prova de català, ni ha
comprovat si en el període de tres anys establert han superat els
coneixements i tenen les titulacions adients, ni han tingut en
compte aquest fet a l'hora d'adjudicar les places amb caràcter
definitiu.

Atès que, la celebració d'un examen eliminatori de les
dues llengües oficials és l'única fórmula clara i definitiva que ha
demostrat la seva eficàcia, tant per la claredat de criteri que suposa
com per la transparència i facilitat administrativa amb què es pot
aplicar.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el ministeri
d'Educació i Ciència que a les convocatòries dels concursos-
oposició per a l'accés a la funció pública docent, contempli dins la
fase d'oposició, d'una prova de coneixement de les llengües
oficials de les Illes Balears, amb caràcter eliminatori.

Palma, 10 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de l'Estat, a través del ministeri de Defensa,
ha decidit recentment la concentració de la quinzena de dipòsits
de sementals existents en l'actualitat a Espanya, de manera tal que
en queden únicament cinc. 

Un dels dipòsits afectats i que el Govern central té
previst clausurar és el de Manacor, que n'és l'únic existent a les
Illes Balears.

Els sementals que fins ara romanien, i encara romanen
a Manacor, seran traslladats al dipòsit de Saragossa i únicament
seran transportats a les Illes Balears en època de parada.

S'ha de ressenyar que una part molt significativa dels
sementals del dipòsit de Manacor, són trotons i que el trot és un
tipus de competició que, en territori espanyol, pràcticament només
té lloc a les Illes Balears.

Al respecte, s'ha e dir que any rera any, el Gran Premi
Nacional de poltros de tres anys se celebra a la nostra comunitat
autònoma.

En concret, a Saragossa, no es practica aquest esport.

Ara bé, els cavalls trotons no constitueixen una raça
autòctona, sinó que són una "raça equina d'importància nacional",
pel fet que les curses de trot estan molt esteses a la majoria de
països d'Europa i també a Amèrica i una part molt important dels
cavalls que corren als hipòdroms de les Illes Balears són nascuts a
l'estranger (França, Dinamarca, Estats Units, ...).

Per això, els recursos per sostenir els sementals trotons
han de provenir de l'Administració de l'Estat i no de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Malgrat tot això, és molt important mantenir el dipòsit de
sementals de Manacor, perquè la seva clausura suposaria un cop
molt fort per a la cria, entre d'altres exemplars, de trotons a la nostra
terra. Efectivament, no és suficient que els sementals romanguin a
les Illes Balears les èpoques de parada, ja que és un temps curt.

Quan un criador/a, de trotons o de cavalls àrabs, vol donar
una egua a un semental, vol veure aquest en acció, ja que en
fotografia sols es pot veure el color de la seva pell o la seva bellesa,
però no la seva manera de córrer; és a dir, un criador/a de cavalls
trotons o àrabs necessita saber a més de les característiques
morfològiques les fisiològiques.

Si es clausura el dipòsit de sementals de Manacor, els
criadors /res illencs es veuran obligats a anar a Saragossa per
escollir el cavall que més els convengui per a la seva egua.

Això podria suposar una davallada important en el nombre
de cries nascudes a les Illes Balears, i, amb tota seguretat suposarà
un retrocés en l'evolució genètica d'aquestes.

I aquest extrem no afecta únicament un esport com el trot
que és el vertader esport nacional de les Illes Balears, sinó també al
nivell de vida d'un nombre considerable de pagesos, avui
criadors/res que poden veure com els pot desaparèixer o, com a
mínim, minvar una renda afegida a la que els productes de la terra
o la ramaderia clàssica els proporciona.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears sol•licita del
Govern de l'Estat la conservació del dipòsit de sementals de
Manacor i la millora de les seves instal•lacions i serveis per tal que
es pugui equiparar a altres dipòsits que es mantenguin en
funcionament a la península.

Palma, 15 de gener del 1994.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4255/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a construcció d'un pàrquing a Estellencs, amb sol•licitud de
tramitació davant comissió (Mesa d'11 de gener del 1994).

Palma, a 17 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant la presentació del projecte de construcció d'un
pàrquing de dos pisos d'altària i d'altres obres urbanístiques a
l'entrada del poble d'Estellencs, amb un pressupost de 120 milions
de pessetes.

Atès que aquestes obres suposen un gran atemptat
paisatgístic, ja que alteren per complet l'aspecte estètic del poble
i l'entorn natural.

El Grup Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició
no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
subvencionar les obres de construcció d'un pàrquing de dues
plantes a l'entrada d'Estellencs, tal i com es planteja actualment.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar la subvenció prevista per la construcció del pàrquing
esmentat a obres d'infraestructura que no suposin cap atemptat als
valors paisatgístics del municipi. 

Palma, a 16 de desembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

RGE núm. 43/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a discriminació del català a la Biblioteca de Son Dureta,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 25 de gener
del 1994).

RGE núm. 137/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a edició en català de "Les Balears contades amb paraules
i gravats", amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de
25 de gener del 1994).

RGE núm. 147/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a campanya de desmantellament de parallamps radioactius,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 25 de gener
del 1994).

Palma, a 28 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La biblioteca de l'hospital Son Dureta té un fons
relativament important de llibres que abasta una àmplia temàtica.

Entre la narrativa, per exemple, s'hi troba la novel•la
"alemanya, francesa, espanyola, hispanoamericana, anglesa,
italiana, nordamericana, portuguesa, russa, ...", però sorprenentment
no hi ha un sol text en llengua catalana, tampoc entre les obres de
no-ficció, poesia, teatre, etc.

No cal dir que aquesta situació a un hospital públic de les
Illes Balears constitueix una vexació als drets lingüístics dels
ciutadans.

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

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Expressar al Delegat del Govern a les Illes Balears la
protesta més enèrgica per l'absoluta discriminació del català a la
biblioteca de l'hospital de Son Dureta.

2.- Instar el Delegat del Govern a corregir aquest greuge,
reorientar les compres de llibres de la biblioteca de Son Dureta,
tendint a l'adquisició de totes aquelles obres editades en llengua
catalana, tant les de tem,àtica general com les traduccions d'obres
literàries internacionals.

Palma, 3 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha acordat dedicar l'any 1994 a l'Arxiduc Lluís
Salvador. Ara cal concretar mesures que facin realment efectiva
aquesta celebració.

Lluís Salvador d'Habsburg i Lorena (Florència 1847-
Brandeis an der Elbe, Bohèmia 1915) dugué a terme una obra de
gran importància pel coneixement de les Illes Balears, expressada
en diverses obres com Rondalles de Mallorca (1895), Catalina
Homar (1905), Allò que algú voldria saber (1909), Els castells
roquers de Mallorca, història i tradició (1910), El que sé de Miramar
(1911), Somnis d'estiu ran de mar (1912), Porto Pi a la Badia de
Palma de Mallorca (1914), Torres i talaies de Mallorca (1916), etc.
Però entre totes elles destaca Les Balears contades amb paraules i
gravats (1869-1911) publicada en alemany amb el títol de Die
Balearen in Wort un Bild geschildert.
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Aquesta obra capital de l'etnologia mallorquina, encara
no ha estat traduïda i editada mai en llengua catalana, perdent-se
les possibilitats d'integrar-la dins el corpus  de l'arxiduc difós a les
illes amb la seva llengua pròpia. Aquesta situació és vergonyosa
i gairebé increïble.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure l'edició de Les Balears contades
amb paraules i gravats traduïda a la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, dins el marc de l'Any de l'Arxiduc Lluís Salvador
acordat pel Consell de Govern.

Palma, 17 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En aquests moments l'empresa Enresa desmantella
gratuïtament els parallamps radioactius de Balears. Els propietaris
de parallamps radioactius, que no el desmantellin, l'hauran de
donar d'alta com a instal•lació radioactiva i nuclear, cosa que
implica que seran sotmesos a inspeccions periòdiques i obligats a
efectuar un manteniment constant de la instal•lació. A més, si el
volen desmantellar en un futur, el cost correrà al seu càrrec.

Ara que el desmantellament és gratuït, és l'oportunitat
per als propietaris de desfer-se d'aquesta instal•lació perillosa.

Atenent que la majoria de propietaris són
desconeixedors d'aquesta situació, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a efectuar una campanya informativa, amb
caràcter d'urgència, per tal de donar a conèixer l'oportunitat de
desmantellar els parallamps radioactius de forma gratuïta.

Palma, 19 de gener del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 4285/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, i convocatòria de sessió extraordinària.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de gener del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre
el Pla energètic de les Illes Balears, per tramitació extraordinària.

Així mateix, d'acord amb els articles 175 i 61.2 del
Reglament de la cambra, acordà de convocar sessió extraordinària
de la comissió esmentada, la data de la qual es fixarà oportunament;
i, conseqüentment, habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
dur a terme la compareixença de referèn-cia.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 4327/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de gener del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal
d'informar sobre la impossibilitat d'atracar el vaixell "Rolon Plata"
de Flebasa al port de Sant Antoni de Portmany d'Eivissa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 139/94, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud

de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de gener del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Governació,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre
l'assumpció de competències en matèria de Menors, així com del
programa d'actuació que pensa dur a terme la conselleria al
respecte..

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de sessió plenària extraordinària

per a la tramitació de la Interpel•lació RGE núm. 4127/93. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de gener del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 4159/93,
presentat per dotze diputats de la cambra, adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se sol•licita la
convocatòria de sessió plenària extraordinària per a la tramitació
de la Interpel•lació RGE núm. 4127/93, relativa a Pla director
sectorial de l'oferta turística (Poot), acordà, conformement amb els
articles 150 i 61.2 del Reglament de la cambra, de convocar sessió
plenària extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament.

Així mateix, acordà d'habilitar els dies necessaris per tal
de possibilitar l'estudi i la tramitació  de la interpel•lació de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a delegació de les facultats d'ordenació de les

despeses.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de gener del 1994, adoptà per unanimitat l'acord següent:

La Mesa, conformement amb l'establert per l'article 30.3
del Reglament de la Cambra, delega en el Secretari Primer
l'ordenació de despeses fins al límit de 250.000 pessetes. Aquesta
ordenació comprèn la facultat d'autoritzar la disposició de crèdit i
el reconeixement d'obligacions.

Així mateix, la Mesa es dóna per assabentada del fet que
el Sr. President delega la facultat que li ve reconeguda a l'article 31
del Reglament de la Cambra d'ordenar els pagaments, en el
Secretari Primer de la Mesa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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