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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

A)
PROJECTE DE LLEI SOBRE CONDICIONS PER A LA
RECONSTRUCCIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE
D'EDIFICIS I INSTAL.LACIONS AFECTATS PER OBRES
PÚBLIQUES O DECLARADES D'UTILITAT PÚBLICA I
EXECUTADES PEL SISTEMA D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA.
Exposició de motius.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 276/94, sobre condicions per a la reconstrucció en sòl no
urbanitzable d'edificis i instal•lacions afectats per obres públiques
o declarades d'utilitat pública i executades pel sistema
d'expropiació forçosa.

L'execució d'una obra pública o d'utilitat pública,
especialment la viària, provoca amb certa freqüència el fet que en
els terrenys expropiats es troben situats edificis o instal.lacions, ja
sigui destinats a habitatges, ja sigui a altres usos (especialment
agrícoles), la reconstrucció dels quals no és possible ja que la
parcel.la que resulta després de l'expropiació no té el mínim de
superfície exigible, d'acord amb la Llei o el planejament vigent.

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'Ordenació Territorial, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 1 de març, a les 13 hores.

Atès que aquest fet no prové de la voluntat del propietari
dels terrenys, sinó d'una voluntat superior motivada per principis de
primacia de la utilitat general o pública, es considera de justícia fer
possible a aquests propietaris la reconstrucció de l'obra demolida,
sempre que es compleixin uns requisits mínims en la nova
construcció.

Palma, a 8 de febrer 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 13 de gener del 1994, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

29.- Projecte de llei sobre condicions per a la
reconstrucció en sòl no urbanitzable d'edificis i instal•lacions
afectats per obres públiques o declarades d'utilitat pública i
executades pel sistema d'expropiació forçosa.
A proposta del conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, el Consell de Govern adoptà l'acord següent:
Primer.- Aprovar el Projecte de llei sobre condicions per a la
reconstrucció en sòl no urbanitzable d'edificis i instal•lacions
afectats per obres públiques o declarades d'utilitat pública i
executades pel sistema d'expropiació forçosa.
Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears el projecte de
llei esmentat perquè es tramiti pel procediment d'urgència.
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 tretze de gener del mil
nou-cents noranta-quatre.
La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

En la llei present es defineix el concepte d'obra pública,
recollit en la Llei general d'obres públiques, de 13 d'abril de 1877,
com també el d'utilitat pública, recollit pel Decret autonòmic
75/1989, de 6 de juliol, sobre criteris de la Comissió Provincial
d'Urbanisme per a autorització d'edificis, instal.lacions i usos
d'utilitat pública o interès social en sòl no urbanitzable.
Article 1.
A l'efecte d'edificació, el sòl no urbanitzable o rústic, com
també el sòl urbanitzable no programat fins que no s'aprovi el
Programa d'actuació urbanística respectiu, es troba subjecte als
requisits mínims de parcel.la i de no formació de nucli de població,
exigibles per via legal o per la via del planejament vigent en el
terme municipal.
Article 2.
No obstant el que es disposa en l'article anterior, quan
s'hagi de demolir, totalment o parcialment, un edifici o instal.lació,
amb motiu d'una obra pública o d'utilitat pública per a l'execució de
la qual s'hagi seguit el sistema d'expropiació, se'n podrà procedir a
la reconstrucció sense el compliment del requisit de la parcel.la
mínima exigible i, si n'és el cas, del requisit de no formació de nucli
de població, sempre que hi concorrin els requisits següents:
a) Que es respectin les servituds legalment exigibles, tant
les imposades pel dret públic com pel dret privat.
b) Que es respectin les separacions mínimes entre
contigus.
c) Que es mantengui per al nou edifici el mateix ús que
tenia el que ha estat objecte de demolició.
d) Que el volum i l'ocupació del nou edifici no superin en
cap cas el de l'edifici demolit o la part d'aquest objecte de
demolició.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A l'efecte del que disposa aquesta Llei, s'entén per:
a) Obres públiques: Les que siguin d'ús i aprofitament
generals i les construccions destinades a serveis que es
trobin a càrrec de l'Estat, de les províncies i dels pobles,
de conformitat amb el que disposa la Llei general
d'obres públiques, de 13 d'abril de 1877.
b) Obres o instal.lacions declarades d'utilitat pública:
Aquelles que es posen al servei de la col.lectivitat amb
fins generals no avaluables econòmicament i la
utilització de les quals, generalment, no prové de la
voluntat estricta dels qui se n'hagin de servir.
Disposició addicional

En tot allò que no estableix aquesta Llei, i en tant que no
s'hi oposi, serà aplicable la normativa general sobre la matèria.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i següents
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la proposició de llei de modificació de l'article 45 de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de les Illes Balears.
Exposició de motius:
L'acreditació del coneixement de la llengua catalana en el
procés de selecció de funcionaris de nou en l'Administració de les
Illes Balears és un fet que s'ajusta plenament a la Constitució i a
l'Estatut d'Autonomia, perquè és conseqüència obligada del seu
caràcter com a llengua oficial i pròpia de la Comunitat Autònoma,la
qual cosa significa reconèixer-la com a vehicle de relació dels
ciutadans amb llurs poders públics i, en conseqüència, és forçós
d'entendre que, per tal de donar satisfacció complerta a aquest dret,
qualsevol que vulgui ser funcionari al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i ho sigui "de nou ingrés" haurà de
conèixer aquell idioma.

Disposició final primera.
Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que disposa aquesta Llei.
Disposició final segona.
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 13 de gener del 1994.
EL PRESIDENT,
Gabriel Cañellas i Fons.
El conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori,
Bartomeu Reus i Beltran.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
2126/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a modificació
de l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la CAIB.
Palma, a 9 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

L'exigència del coneixement del català als funcionaris de
nou ingrés seleccionats per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, atenent la situació sociolingüística dels funcionaris
traspassats, és una mesura de normalització lingüística prou
raonable, que té un efecte compensatori i que troba, per tant, una
plena habilitació legal en els articles 3.3 de la Constitució i 3.3 de
l'Estatut d'Autonomia.
L'exigència dels coneixement del català als funcionaris de
nou ingrés és conforme amb el principi d'eficàcia (art. 103.1 C.E.)
que ha d'inspirar el funcionament de les administracions públiques,
ja que l'administració balear serà més eficaç si els seus servidors
coneixen les dues llengües oficials de la Comunitat, i als principis
de mèrit i capacitat (art. 103.3 C.E.) a què s'han d'atendre les lleis
que regulen l'accés a les funcions públiques, ja sigui si qualsevulla
el càrrec a què aspirin o la funció que puguin desenvolupar, és
indispensable que coneguin les llengües en què s'hauran de
desenvolupar.
El principi d'igualtat tampoc no queda infringit per
aquesta exigència lingüística als funcionaris de nou ingrés a la
CAIB, ja que el maneig correcte de castellà i català és
imprescindible tant per atendre els administrats en qualsevol
d'aquests dos idiomes com per estudiar i resoldre expedients
redactats indistintament en un o altre o en ambdós idiomes a la
vegada. I, endemés, és justificable per raons de legitimitat de les
quals deriva de la seva connexió amb una finalitat constitucional
com és el respecte i protecció de la llengua catalana, i serva una
proporcionalitat raonable entre els mitjans emprats i la finalitat
perseguida, açò és de redreçar una situació de desigualtat palesa
entre el castellà i el català dins de l'administració pública de la
nostra comunitat autònoma.
Aquests principis s'adiuen també amb l'art. 19.1, paràgraf
tercer, de la Llei 30/1984, que té un caràcter bàsic i que garanteix
les condicions bàsiques per a igualtat de tots els ciutadans de l'Estat,
açò és que les administracions públiques -totes elles- prevegin la
selecció de funcionaris degudament capacitats en les dues llengües
oficials.
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D'altra banda, l'oportunitat d'aquesta llei troba suport en
la Sentència 46/1991, de 28 de febrer, del Ple del Tribunal
Constitucional, relativa al recurs d'inconstitucionalitat 955/1985
interposat pel Govern de l'Estat contra l'article 34 de la Llei del
Parlament de Catalunya 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció
Pública de l'administració de la Generalitat. Així el Tribunal
Constitucional en desestimar el recurs d'inconstitucionalitat
declara: "No esdevé acceptable l'argument de l'Advocat d'Estat
que aquesta exigència pot suposar un obstacle per accedir a la
funció pública per a qui no tengui el coneixement del català. El
mateix principi de mèrit i capacitat suposa la càrrega per a qui
voldrà accedir a una funció pública determinada d'acreditar les
capacitats, coneixements i idoneïtats exigibles per a la funció a
què aspira. I per això, l'exigència del coneixement de l'idioma que
és oficial en el territori on actua l'administració a què hom aspira
a servir és perfectament incloïble entre els mèrits i capacitats
requerides. No ha d'entendre's l'exigència de coneixement del
català com a un requisit ad extra, independent del mèrit i capacitat
acreditades, sinó, a l'igual que qualsevol altre coneixement o
condició exigida per a l'accés a la funció pública, una exigència
amb l'acreditació de la qual es dóna satisfacció als principis
constitucionals esmentats."

RGE núm. 302/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA, relativa a la vigilància de la qualitat de l'oferta
turística. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 303/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA, relativa als criteris de promoció turística. (Mesa
de 8 de febrer del 1994).
Palma, a 8 de febrer 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 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre el transport
per ferrocarril.
Palma, a 2 de febrer del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Article únic.Es modifica l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la Funció Pública de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

"L'Administració autònoma de les Illes Balears
selecciona tot el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció
dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat dels
aspirants, i mitjançant convocatòria pública. En el procés de
selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant
en l'expressió oral com en l'escrita".

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent interpel•lació per tal que sigui debatuda en el
ple de la Cambra.
Sobre l'oferta turística no legalitzada.

Disposició final única.Palma, a 3 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 8 de maig del 1992.
El portaveu segon:
Joan F. López i Casasnovas.

3.8. INTERPEL•LACIONS

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent interpel•lació per tal que sigui debatuda en el
ple de la Cambra.
Sobre la seva política general d'acció social.

Ordre de Publicació

Palma, a 3 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

RGE núm. 265/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA, relativa al transport per ferrocarril. (Mesa de 8
de febrer del 1994).
RGE núm. 287/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a oferta turística no legalitzada.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 288/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a política general d'acció social.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 301/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA, relativa als criteris de la Presidència del Govern
en el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre els criteris de
la Presidència del Govern en el desenvolupament de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
Palma, a 3 de febrer del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre la vigilància
de la qualitat de l'oferta turística.
Palma, a 3 de febrer 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 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre els criteris
de promoció turística.
Palma, a 3 de febrer del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 157/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a pagaments d'expropiacions. (Mesa de 8 de febrer del
1994).
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RGE núm. 175/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajuts o
subvencions donades pel Govern de la CAIB a federacions
d'associacions o entitats, els anys 1991, 1992 i 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 176/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inspeccions
sanitàries a menjadors col•lectius. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 191/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació de
comissions paritàries previstes a la Llei 13/1993 (actes). (Mesa de 8
de febrer del 1994).
RGE núm. 192/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació de
comissions paritàries previstes a la Llei 13/1993 (dates). (Mesa de 8
de febrer del 1994).
RGE núm. 193/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació de
comissions paritàries previstes a la Llei 8/1993. (Mesa de 8 de febrer
del 1994).
RGE núm. 194/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a control de la
legalitat dels actes i acords dels consells insulars. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 195/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
adquisició del jaciment púnic de Sa Caleta, a Eivissa, per part
d'alguna entitat privada. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 207/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla per a
inversions en actius fixos. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 158/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajudes per a
la millora de l'habitatge rural. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 208/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla de
subvencions a fons perdut. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 165/94, de l'Hble. Sra. Diputada Teresa Riera
i Madurell, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
informatització dels diferents departaments de la Comunitat
Autònoma. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 209/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla per a
estudis. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 167/94, de l'Hble. Sra. Diputada Teresa Riera
i Madurell, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats destinades a les activitats planificades per la Comissió
Interdepartamental de la Dona. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 210/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla per a
façanes i rètols. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 173/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a expedients
sancionadors a menjadors col•lectius. (Mesa de 8 de febrer del
1994).

RGE núm. 211/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla per a
associacionisme. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 174/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a proves
pericials analítiques de mostres preses a menjadors col•lectius.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 212/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla per a
formació. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
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RGE núm. 213/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió del pla per
a CEE. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 214/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversions en el Pla de comerç durant l'any 1993 per a la previsió
del pla per a publicitat. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 215/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
l'artesania per a la normalització i homologació de productes
durant l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 216/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
l'artesania per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 217/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
l'artesania per introduir noves tecnologies durant l'any 1993. (Mesa
de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 218/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
l'artesania per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 219/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
bijuteria per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 220/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
bijuteria per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 221/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
bijuteria per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 222/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
bijuteria per a la normalització i homologació de productes durant
l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 223/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial del metall i
transformats metàl•lics per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa
de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 224/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de metall i
transformats metàl•lics per a la normalització i homologació de
productes durant l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 225/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de metall i
transformats metàl•lics per tal d'introduir noves tecnologies durant
l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 226/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de metall i
transformats metàl•lics per a formació i estudi durant l'any 1993.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 227/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de pell i confecció
de pell per a la normalització i homologació de productes durant
l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 228/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de pell i confecció
de pell per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer
del 1994).
RGE núm. 229/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de pell i confecció
de pell per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993. (Mesa
de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 230/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de pell i confecció
de pell per a disseny i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer
del 1994).
RGE núm. 231/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de paper i arts
gràfiques per a la normalització i homologació de productes durant
l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 232/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de paper i arts
gràfiques per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 233/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de paper i arts
gràfiques per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
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RGE núm. 234/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per a formació i estudi durant l'any 1993.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 235/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
nàutica per a la normalització i homologació de productes durant
l'any 1993. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 236/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
nàutica per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).

RGE núm. 296/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a obertura d'un
nou termini per sol•licitar l'habilitació transitòria per a
l'ensenyament en llengua catalana. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 297/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a requisits a reunir
pels professors que vulguin ser habilitats transitòriament per a
impartir l'ensenyament en català. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 298/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a habilitacions
transitòries per a l'ensenyament en llengua catalana. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 300/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a tancament dels
punts d'informació cultural. (Mesa de 8 de febrer del 1994).

RGE núm. 237/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
nàutica per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 238/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
nàutica per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 239/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a campanya de
sensibilització de la ciutadania per a l'estalvi de l'aigua. (Mesa de
8 de febrer del 1994).
RGE núm. 240/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a elaboració
d'un calendari de traspàs de competències als consells insulars.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).

Palma, a 8 de febrer 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
S'han efectuat els pagaments de les expropiacions de
finques de determinades obres:
- Tram II autopista Palma-Inca
- Via de cintura, tram III?
Quins percentatges s'han pagat d'interessos de demora per
aquestes expropiacions?

RGE núm. 244/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a ocupació d'habitatges de protecció oficial a Manacor.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 245/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a relacions amb l'empresa Coral Balear. (Mesa de 8 de
febrer del 1994).
RGE núm. 246/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a activitats d'educació ambiental. (Mesa de 8 de febrer del
1994).
RGE núm. 247/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adquisició de
patrimoni. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 248/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajut a l'illa de
Cuba. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 267/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a composició del
consell d'administració d'Agama. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
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Palma, a 21 de gener del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes ajudes per a la millora de l'habitatge rural es
varen concedir a cadascuna de les Illes durant els anys 1991, 1992
i 1993?
Quantes ajudes pensa que es podran concedir amb la
consignació pressupostària aprovada pel 1994?
Palma, 21 de gener del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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 mecanització dels diferents departaments de la
Comunitat Autònoma representa una despesa prou important
perquè el Parlament de les Illes Balears estigui ben informat de tot
el projecte. Atès que no és així els demanem:

Quines quantitats ha destinat cadascuna de les conselleries
a les activitats planificades per la Comissió Interdepartamental de
la Dona durant els anys 1991, 1992 i 1993? Cal especificar l'any, la
partida pressupostària, el concepte i el programa.

1. De quins equips informàtics disposa el Govern de la
Comunitat a 31 de novembre del 1993?

Palma, 25 de gener del 1994.
La diputada:
Teresa Riera i Madurell.

2. Estan en xarxa i són comunicables?
3. Hi ha cap miniframe, midframne o maidframe dins
l'equipament?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

4. Quins tipus de xarxa de comunicació existeix, si n'hi
ha?
5. Si hi ha més d'una CPU multiusuari, estan
comunicades entre elles? I si no hi estan, quina és la xarxa i les
seves especificacions tècniques?
6. Està prevista la comunicació amb altres sistemes
informàtics d'altres institucions de la nostra comunitat?
7. Es demana una descripció dels grans equips de què

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 sancionadors s'han iniciat i s'han resolt
a partir de l'anàlisi de les mostres efectuades als menjadors
col•lectius?
Quins són els menjadors col•lectius afectats dels
expedients resolts?

disposa:
a) Nombre d'equips.
b) Nom i especificació tècnica de cada equip.
c) Perifèrics existents i la seva especificació tècnica.

Palma, 26 de gener del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

8. Aplicacions, utilitats i programes existents.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
9. Està automatitzada l'administració de la Comunitat
Autònoma? I si no hi està, com i fins a quin nivell d'accés per a
totes les conselleries?
10. Qui s'encarrega del manteniment de tots els
sistemes?
11. Hi ha personal tècnic de la Comunitat Autònoma
dedicat al sistema. Si n'hi ha, qui són, quina funció tenen i on
presten els seus serveis? Quin mètode de recrutament s'ha fet
servir? Titulació d'aquests tècnics.

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.
Quantes proves pericials analítiques s'han realitzat en
relació amb les mostres preses en menjadors col•lectius?
A quins laboratoris s'han realitzat?

12. Hi ha equips de producció gràfica? Quins són? Són
comunicables amb qualque cosa?

Quins són els productes alimentaris afectats?

13. Té el Govern qualque pla definit aran de la
mecanització de la Comunitat? Quin és?

Palma, 26 de gener del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

14. Quin ús es fa actualment del sistema?
15. Detall del cost de tots els sistemes, equip a equip o
dels perifèrics. Detall del cost de tot el software.
16. Cost i contracte de manteniment. Hi ha hagut cap
concurs públic? Qui s'ha consultat?
Palma, 25 de gener del 1994.
La diputada:
Teresa Riera i Madurell.

BOPIB núm.121 - 11 de febrer del 1994

3349

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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 ajuts o subvencions ha donat el Govern
de la Comunitat Autònoma a federacions d'associacions o entitats,
els anys 1991, 1992 i 1993, detallant el nom de la federació, el
concepte del suport i la quantia?

La Llei 13/1993 de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de
vehicles, estableix a la disposició addicional que "Es crearà, per
acord entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el consell insular corresponent, una comissió paritària la
missió de la qual serà la d'instrumentalitzar el traspàs de mitjans i
documentació que la llei present determina, així com la de garantir
que els expedients en tràmit siguin resolts en els terminis establerts
per la legislació vigent.

Palma, 24 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quantes actes de presa de mostres s'han formalitzat en
les inspeccions realitzades pel personal de la conselleria de Sanitat
als menjadors col•lectius de les Illes durant l'any 1993?

Atès que la data d'efectivitat de l'atribució és el primer de
gener del 1994 i que, en conseqüència, en aquesta data s'han d'haver
traspassat els mitjans i la documentació a què es refereix la llei:
En quina data s'han creat les tres comissions paritàries?
Quin hi participa en representació del Govern de les Illes
Balears i de cada consell insular?
Quina és la data de la seva primera reunió, se n'ha alçat
acta?

En quines dates s'han fet les inspeccions i quins són els
menjadors col•lectius inspeccionats?
Palma, 26 de gener del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Es Mercadal, 25 de gener del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
La Llei 13/1993 de 20 de desembre, d'atyribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica
de vehicles, estableix que "en el moment de fer-se efectiva
l'atribució de la competència, la Comissió Paritària alçarà acta de
l'inventari de l'equip instrumental i mobiliari".
Atès que la data d'efectivitat de l'atribució és el primer
de gener del 1994, en quina data s'ha alçat la referida acta de
l'inventari per part de cada consell insular?

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.
Dia 1 de gener del 1994 ha entrar en vigor la Llei 8/1993
de dia 1 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de règim local.
Aquesta llei estableix en la seva disposició addicional
primera que es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma i el consell insular corresponent, una comissió paritària,
la missió de la qual serà d'instrumental el traspàs de la
documentació que aquesta llei determina, així com la de garantir
que els expedients en tràmit es resolguin en els terminis establerts
per la legislació vigent.

Sol•licitam còpia de les actes esmentades.

En quina data s'han creat les comissions paritàries a què
es refereix la disposició addicional de la Llei 8/1993?

Es Mercadal, 25 de gener del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Qui les integra per part de cada consell insular i del
Govern de les Illes Balears?
Quants expedients en tràmit s'han traspassat a cada consell
insular?
Es Mercadal, 25 de gener del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Té notícies el Govern de les Illes Balears que alguna
entitat privada hagi mostrat la seva intenció d'adquirir el jaciment
púnic de Sa Caleta, a Eivissa?

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.

Creu el Govern que és positiu que un element tan valuós
del patrimoni arqueològic del nostre poble, com és el jaciment púnic
de Sa Caleta, pugui arribar a ser adquirit per una entitat privada?

L'administració de la Comunitat Autònoma té la
competència referida al control de la legalitat i impugnació dels
actes i acords dels consells insulars.

Pensa el Govern de les Illes Balears dur a terme alguna
acció a fi d'assegurar la titularitat pública del jaciment púnic de Sa
Caleta?

Quants actes o acords dels consells insulars s'han
impugnat els darrers quatre anys per part del Govern de les Illes
Balears, d'acord amb les facultats d'impugnació a què es
refereixen els articles 65 i 66 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril?
Remeten puntualment als tres consells insulars, dins els
sis dies posteriors a la seva adopció, còpia o, en el seu cas,
extracte dels actes i acords de tots els òrgans de la corporació
insular?

Palma, 31 de gener del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

Quantes actes i quants acords ha remès al Govern durant
l'any 1993 cada consell insular, per al seu control de legalitat?

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 actes i quants acords d'han remès des dels
diferents ajuntaments durant l'any 1993 (desglossat per illes)?

Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any 1993
pel que fa referència al pla per a inversions en actius fixos:

Quantes impugnacions s'han fet des del Govern durant
l'any 1993, dels actes i acords dels ajuntaments de les Illes? Amb
quins resultats?

- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?
- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?

Quants expedients de concertació de crèdits o concessió
d'avals per part de les corporacions locals de les Illes Balears ha
autoritzat el Govern durant els anys 1992 i 1993, d'acord amb
l'article 54 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals (desglossat per illes)? A quants expedients s'ha
negat l'autorització?
Quin personal ha dedicat el Govern de la CAIB a les
funcions de control de la legalitat dels actes i acords de les
corporacions locals durant l'any 1993?

- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?

Quin personal ha dedicat el Govern a les funcions de
tutela financera de les corporacions local durant l'any 1993? Quin
personal pensa dedicar-hi el 1994?
Es Mercadal, 25 de gener del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any 1993
pel que fa referència al pla per a subvencions a fons perdut:
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- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?
- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?
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Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any 1993
pel que fa referència al pla per a façanes i rètols:
- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta
partida?

- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?

- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta partida?

- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?

- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?

Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi
i domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?
Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
Quants i quins comerciants s'han pogut acollir a aquestes
ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el municipi i
domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?
Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

R)

Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any
1993 pel que fa referència al pla per a estudis:
- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?
- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any 1993
pel que fa referència al pla per a associacionisme:
- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?
- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?

partida?
- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
Quants i quins estudis s'han pogut realitzar, fent una
relació detallada de la motivació de l'estudi, del nom de l'entitat
que l'ha realitzat i el realitza i de la quantia?
Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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.

Quantes i quines associacions s'han pogut acollir a
aquestes ajudes, fent una relació detallada del nom de l'entitat, el
municipi i domicili de l'entitat, el motiu del suport i la quantia?
Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any
1993 pel que fa referència al pla per a formació:

Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any 1993
pel que fa referència al pla per a publicitat:

- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?

- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?

- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta

- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta partida?

partida?
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
Quants i quins comerciants, associacions o entitats s'han
pogut acollir a aquestes ajudes, fent una relació detallada del nom
de l'entitat, el municipi i domicili de l'entitat, el motiu del suport
i la quantia?

Quantes i quines actuacions s'han efectuat o s'efectuen a
càrrec d'aquesta partida, fent una relació detallada del nom de
l'entitat encarregada, el motiu del suport i la quantia?
Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

T)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Referent a l'execució del Pla de comerç durant l'any
1993 pel que fa referència al pla per a CEE:
- De quina partida pressupostària s'han gastat aquestes
despeses?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
l'artesania per a la normalització i homologació de productes, fentne na relació detallada de les empreses, el municipi on estan
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

- Quin era el crèdit inicial a 1-1-93 d'aquesta partida?
- Quin era el crèdit definitiu a 31-12-93 d'aquesta
partida?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
- Quin era el crèdit contret a 31-12-93 d'aquesta partida?
X)
- Quin era el crèdit pagat a 31-12-93 d'aquesta partida?
Quantes i quines actuacions s'han realitzat o es realitzen
amb aquesta partida, fent una relació detallada del nom de l'entitat
a la qual se li encomanà, el municipi i domicili de l'entitat, el
motiu del suport i la quantia?
Palma, 27 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de l'artesania per a disseny i moda, fent-ne na relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
bijuteria per a disseny i moda, fent-ne na relació detallada de les
empreses, el municipi on estan situades i la quantia de l'ajut?

Y)

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de l'artesania per tal d'introduir noves tecnologies, fentne na relació detallada de les empreses, el municipi on estan
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
bijuteria per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne na relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la quantia
de l'ajut?

Z)

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de l'artesania per a formació i estudi, fent-ne na relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de bijuteria per a formació i estudi, fent-ne na relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
bijuteria per a la normalització i homologació de productes, fent-ne
na relació detallada de les empreses, el municipi on estan situades
i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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.

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 inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de metall i transformats metàl•lic per a disseny i moda,
fent-ne na relació detallada de les empreses, el municipi on estan
situades i la quantia de l'ajut?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
metall i transformats metàl•lics per a formació i estudi, fent-ne na
relació detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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.

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 inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de metall i transformats metàl•lics per a la normalització
i homologació de productes, fent-ne na relació detallada de les
empreses, el municipi on estan situades i la quantia de l'ajut?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de pell
i confecció de pell per a la normalització i homologació de
productes, fent-ne na relació detallada de les empreses, el municipi
on estan situades i la quantia de l'ajut?

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

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.

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 inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de metall i transformats metàl•lic per tal d'introduir
noves tecnologies, fent-ne na relació detallada de les empreses, el
municipi on estan situades i la quantia de l'ajut?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de pell
i confecció de pell per a disseny i moda, fent-ne na relació detallada
de les empreses, el municipi on estan situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

BOPIB núm.121 - 11 de febrer del 1994
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de pell i confecció de pell per tal d'introduir noves
tecnologies, fent-ne na relació detallada de les empreses, el
municipi on estan situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne
na relació detallada de les empreses, el municipi on estan situades
i la quantia de l'ajut?

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de pell i confecció de pell per a formació i estudi, fentne na relació detallada de les empreses, el municipi on estan
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
paper i arts gràfiques per a formació i estudi, fent-ne na relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la quantia
de l'ajut?

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de paper i arts gràfiques per a la normalització i
homologació de productes, fent-ne na relació detallada de les
empreses, el municipi on estan situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
nàutica per a la normalització i homologació de productes, fent-ne
na relació detallada de les empreses, el municipi on estan situades
i la quantia de l'ajut?

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de paper i arts gràfiques per a disseny i moda, fent-ne na
relació detallada de les empreses, el municipi on estan situades i
la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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.
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de nàutica per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quines mesures ha pres el Govern al respecte, en els
quatre mesos transcorreguts d'ençà que es va aprovar aquesta
resolució?
Es Mercadal, 2 de febrer del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de nàutica per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne
una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 7 d'octubre del 1993, aprovà la resolució següent: "El
Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà un calendari de
traspàs de competències als consells insulars, tot assenyalant les
matèries que es projecten transferir o delegar i per quin ordre, dins
la legislatura present".
Per quin motiu el Govern no ha donat encara compliment
a aquesta resolució aprovada fa ja quatre mesos?
Hi ha alguna dificultat que obstaculitzi l'elaboració
d'aquest calendari i ordre de prioritats?
Quan pensa el Govern aprovar-lo?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Mercadal, 2 de febrer del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de nàutica per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
A l'edifici d'habitatges de protecció oficial de Manacor,
situat a la Ronda del Port:
- Quants habitatges estan definitivament adjudicats?
- Quants habitatges estan habitats en règim de lloguer?

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.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 7 d'octubre del 1993, aprovà la resolució següent:
"El Govern de la Comunitat Autònoma intensificarà la campanya
de sensibilització de la ciutadania per a l'estalvi d'aigua".

- Quants no estan encara ocupats?
- Es compleixen per part de les famílies les condicions
econòmiques tant de lloguer com de compra?
- Quantes famílies estan al dia de pagament del lloguer
dels habitatges que ocupen?
- Quines mesures es pensen emprendre per desallotjar les
famílies que ocupen il•legalment habitatge a l'edifici de Manacor?
Palma, 2 de febrer del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

BB)

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.

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 relació existeix entre el Govern de les Illes
Balears i l'empresa Coral Balear?

El Ple del Parlament, en sessió de dia 10 d'octubre del
1993 va aprovar una resolució instant el Govern a destinar un ajut
econòmic per pal•liar la "greu situació que pateix l'illa de Cuba a
causa de la catàstrofe natural succeïda els passats dies 13 i 14 de
març".

Quins productes comercialitza aquesta empresa?
Palma, 2 de febrer del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Quina quantitat es va destinar a aquest objectiu?
En quins data es va remetre l'ajut?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A través de quines entitats?

AZ)

Es Mercadal, 2 de febrer del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines activitats té previst realitzar la conselleria
d'Obres Públiques en matèria d'educació ambiental durant l'any
1994?
Palma, 2 de febrer del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.
Quina és la composició de l'actual consell d'administració
de l'empresa Agama?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 2 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.
La comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre del 1993, va aprovar
una resolució per la qual s'instava el Govern a impulsar una
política d'adquisició de patrimoni, i especialment de patrimoni
rústec o forestal a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, atès
el dèficit de propietat pública d'aquest en aquestes illes.

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 actuacions té previst dur a terme i en quines

En data 29 de setembre del 1993, la conselleria de Cultura,
Educació i Esports envià una circular sobre habilitació transitòria
per a l'ensenyament en llengua catalana, encapçalada pels
anagrames de la conselleria i del ministeri d'Educació i signada pel
director general d'Educació i el director provincial del MEC.

Es Mercadal, 2 de febrer del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

El contingut de la circular que fa referència a l'obertura
d'un nou i definitiu termini per sol•licitar l'habilitació transitòria per
a l'ensenyament en llengua catalana, respon a alguna normativa
aprovada pel Govern de les Illes Balears?

Quines actuacions ha dut a terme el Govern per tal de
donar compliment a aquesta resolució aprovada pel Parlament?
dates?

En cas afirmatiu, a quina norma fa referència? Quina
conselleria l'ha aprovada? A quin Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma ha estat publicada?
Palma, 3 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3358

BOPIB núm.121 - 11 de febrer del 1994

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.
El Consorci General de Cooperació entre el MEC i la
CAIB (BOCAIB 19.6.90) estableix al criteri 4t de l'annex:
"... Nogensmenys, a partir de la data d'aquest conveni es
podran habilitar, amb caràcter transitori i per un període no
superior a cinc anys, per a impartir l'ensenyament en català els
professors que, sense tenir les esmentades titulacions (fa
referència a les que preveu l'Ordre de 27.11.89), hagin
desenvolupat funcions de o en català en les condicions i amb els
requisits que estableixi la conselleria de Cultura, Educació i
Esports ..."
Ha establert la conselleria de Cultura, Educació i Esports
els requisits i condicions que hauran de reunir els professors que
vulguin ser habilitats transitòriament per impartir l'ensenyament
en català?

La circular manifesta que d'acord amb la normativa
l'habilitació transitòria suposa l'obligació de cursar el reciclatge en
el proper curs (se suposa que es refereix al curs següent a l'obtenció
de l'habilitació transitòria).
També posa de manifest la circular esmentada que el
procediment d'habilitació anterior a l'actual finalitza el dia 15 de
desembre del 1992.
Quin ha estat el nombre de sol•licituds presentades per
obtenir l'habilitació transitòria en el procediment finalitzat el
15.12.92?
Quin ha estat el nombre d'habilitacions resoltes
favorablement en el mateix procediment?
Quin ha estat el nombre de professors habilitats
transitòriament que s'han matriculat als cursos de reciclatge
19931994?
Quina és la situació d'aquells professors habilitats
transitòriament que no s'han matriculat als cursos de reciclatge
1993-1994?
Palma, 3 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

En cas afirmatiu, quina és la disposició que fa referència
a aquests requisits i condicions? A quin BOCAIB ha estat
publicada?
Palma, 3 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.
La circular sobre "habilitació transitòria per a
l'ensenyament en llengua catalana" de dia 28.9.93, a l'apartat 7è
paràgraf 2n, diu:
"Finalment, volem recordar a les persones interessades
que, d'acord amb el punt 7, paràgraf 2n de l'Ordre de la conselleria
de Cultura, Educació i Esports de dia 27.11.93, per la qual
s'estableix el pla de reciclatge i perfeccionament del professorat
i es fixen les titulacions que cal tenir per tal de realitzar
l'ensenyament de i en llengua catalana (BOCAIB núm. 160,
20.12.89), l'habilitació transitòria suposa l'obligació de cursar el
reciclatge en el proper curs".
La mateixa circular a l'apartat 7è paràgraf 1r, diu:
"Les persones que hagin sol•licitat l'habilitació
transitòria a la Direcció General d'Educació o al MEC amb
posterioritat al 15 de desembre del 1992, data de finalització del
termini de l'anterior procediment d'habilitació ..."

Coneix la conselleria de Cultura els motius pels quals
s'han tancat els Punts d'informació cultural de Palma?
Ha fet gestions per tal que es tornin a obrir?
En quina situació està la transferència d'aquest servei?
Palma, 3 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 183/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a activitats
de l'Institut Balear d'Administració Pública una vegada suprimit.
(Mesa de 8 de febrer del 1994).
Palma, a 8 de febrer 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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan la conselleria aconsella una política d'augment de
preus, no és una contradicció que es permeti augmentar el nombre
de llits per habitació, abaratint així els preus?
No pensa que és perillós el fet que no s'hagin determinat
uns criteris rigorosos per poder decidir des de la conselleria quins
establiments es poden considerar susceptibles de rebre el "turisme
familiar" i els que no ho podran fer?

Quina explicació té que el suprimit Institut Balear
d'Administració Pública organitzi cursos i elabori publicacions?

Palma, a 31 de gener del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 27 de gener del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 182/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a declaració de Menorca, reserva de la biosfera. (Mesa de 8
de febrer del 1994).

RGE núm. 196/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a turisme
familiar. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió de Turisme.
La norma de la conselleria de Turisme que requalifica
els menors de quinze anys com a fillets, a efectes de la
contractació de places hoteleres, ha estat recorreguda per algunes
associacions sectorials.
Quin objectiu persegueix la conselleria de Turisme amb
aquesta normativa?
Si les associacions d'hosteleria, presumptament
beneficiàries d'aquesta normativa, la recorren, a qui es pretén
beneficiar realment?
Quina relació té aquesta normativa amb els
plantejaments que fa la conselleria en favor del turisme de
qualitat?
En uns moments en què s'està produint un augment en
les contractacions de places turístiques, no considera la conselleria
de Turisme contraproduent una normativa que permet col•locar els
fills menors de quinze anys en la mateixa habitació dels pares?

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Dia 7 d'octubre, a Paris, la Directiva del Programa Home
i Biosfera de la Unesco, es declara Menorca reserva de la biosfera.
Atès que la declaració Menorca reserva de la biosfera
implica un compromís de treball, un compromís de futur, superada
la fase d'intencionalitats, per tal de garantir i comprometre totes les
administracions, institucions, forces polítiques, agents socials i
econòmics, a fer feina conjunta, des del consens, el diàleg i la
participació, en l'ordenació del territori, en l'ordenació del
creixement econòmic, en la gestió del nostre medi ambient, amb
criteris de preservació i utilització racional dels nostres recursos.
Ateses les competències de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria d'ordenació del territori i protecció del medi
ambient, el que implica entre d'altres desenvolupament legislatiu i
compromís pressupostari, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la proposició no de llei següent:
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar durant el proper període de sessions un
projecte de llei que reguli el funcionament i fixi les conseqüències
que se'n deriven de la declaració de Menorca reserva de la biosfera,
en relació amb l'ordenació del territori.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat
a participar de manera efectiva en la gestió del Projecte Menorca
reserva de la biosfera".
Palma, a 26 de gener del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 190/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a finalització del conflicte armat a Bòsnia, amb sol•licitud
de tramitació davant la comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 8 de febrer del 1994).
RGE núm. 295/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a suprimir la figura del gerent del servei per a la millora de
l'habitatge rural, amb sol•licitud de tramitació davant la comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8 de febrer del
1994).
Palma, a 8 de febrer 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.
El manteniment del conflicte de Bòsnia, enmig de la
incapacitat internacional per impedir l'horror d'una guerra que
assola els pobles de l'antiga Iugoslàvia, fa necessari que
s'incrementin els pronunciaments en favor de la pau i de rebuig als
desastres de qualsevol guerra.
Les xifres aclaparadores que indiquen que són ja
140.000 els morts, més de 150.000 els ferits, 1.800.000 les
persones desplaçades, 150.000 els detinguts en camps de
concentració i 38.000 les dones violades, obliguen la comunitat
internacional a prendre part de forma més activa en les accions per
aturar aquesta guerra que amenaça a exterminar pobles sencers.
El fet que a finals del segle XX es puguin produir
episodis com els que es viuen a Bòsnia, amb polítiques genocides
que impulsen accions de "neteja ètnica", representa una vergonya
per a tota la humanitat i és demostratiu de la feblesa dels
organismes internacionals que es veuen impotents per fer-hi front
de manera efectiva.
L'obligació de defensar la convivència multiètnica en un
món cada vegada més interconnectat i interdependent i l'actitud
ètica de considerar que no ens és aliè el sofriment dels que
pateixen aquesta guerra.

És per la qual cosa que el Grup Parlamentari PSM i EEM
presenta la proposició no de llei següent:
1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
que s'incrementin les actuacions de la comunitat internacional
tendents a procurar la finalització del conflicte armat que té lloc a
Bòsnia i rebutja les pràctiques genocides i les constants violacions
dels drets humans que allà es donen.
2.- En aquest sentit el Parlament de les Illes Balears es
dirigeix al Govern de l'Estat i li demana que mantengui una actitud
de fermesa davant els organismes internacionals per tal d'assegurar
unes actuacions que permetin posar fi als desastres d'aquella guerra.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a dedicar els esforços necessaris per tal
d'assegurar el suport als refugiats que procedents de Bòsnia es
troben en situació precària a les nostres illes.
Palma, a 31 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Atesa la consignació pressupostària prevista per a l'any
1994 per al Servei de millora de l'habitatge rural de la conselleria de
Governació, que únicament puja a cinc milions de pessetes.
Atès que el cost previst pel pagament de les retribucions
del gerent d'aquest servei és superior a la partida destinada a la
millora de l'habitatge rural.
Atès el caràcter eventual del gerent del Servei de millora
de l'habitatge rural.
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 Autònom a:
1.- Suprimir la figura del gerent del Servei per a la millora
de l'habitatge rural i que la partida destinada a aquest pagament
serveixi per augmentar la consignació destinada a les subvencions
per a la millora de l'habitatge rural.
2.- Acordar amb els consells insular fórmules que
permetin que aquest servei sigui gestionat pels consells insulars en
el seu àmbit respectiu.
Palma, a 31 de gener del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
al Projecte de llei RGE núm. 4088/93.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, a la vista dels escrits RGE núms. 286/94
i 293/94, presentats pels grups parlamentaris SOCIALISTA i PPUM, respectivament, mitjançant el qual, acordà, d'acord amb
l'article 93 del Reglament de la Cambra, ampliar el termini de
presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 4088/93, relatiu
a 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 (publicat al BOPIB núm.
120, de 31 de gener del 1994), fins al proper dia 7 de març del 1994
a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

- RGE núms. 2031/92, relativa al programa executiu per al
desenvolupament de la mancomunitat del Pla 1991; 2032/92, relativa
al programa executiu per al desenvolupament de la mancomunitat del
Pla 1992 (BOPIB núm. 31, de 12 de maig del 1992).
- RGE núms. 2521/92, relativa a la justificació de l'expedient 108/92;
2522/92, relativa a l'ampliació del crèdit a l'expedient 56/92;
2523/92, relativa a la generació de crèdit a l'expedient 49/92 (BOPIB
núm. 40, de 6 d'agost del 1992).
- RGE núms. 2765/92, relativa a ampliació del crèdit núm. 136/92;
2766/92, relativa a ampliació del crèdit núm. 157/92; 2767/92,
relativa a ampliació del crèdit núm. 191/92; 2768/92, relativa a
transferència núm. 202/92 (BOPIB núm. 44, de 21 de setembre del
1992).
- RGE núms. 3443/92, relativa a campanyes per fomentar l'ús
racional de l'aigua; 3445/92, relativa a estudis sobre la situació dels
recursos hidràulics (BOPIB núm. 51, de 30 d'octubre del 1992).
- RGE núm. 2627/93, relativa a subvencions a Cristina Melià (BOPIB
núm. 102, d'1 d'octubre del 1993).
- RGE núms. 3174/93, relativa a subvencions o ajudes concedides per
l'Institut Balear d'Estudis Baleàrics; 3178/93, relativa a subvencions
o ajudes concedides per l'Institut Balear de Disseny (BOPIB núm.
112, de 19 de novembre del 1993).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)
Relativa a retirada de les diverses preguntes amb
sol•licitud de resposta escrita.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, a la vista dels escrits RGE núms. 250/94
a 259/94, 261/94 a 264/94, 268/94 a 271/94, 273/94 a 275/94,
353/94 i 361/94 a 362/94, presentats pels Hbles. Srs. Diputats
Maria Antònia Vadell i Ferrer i Pere Sampol i Mas del Grup
Parlamentari PSM i EEM, acordà d'admetre la retirada de les
preguntes amb sol•licitud de resposta escrita següents:
- RGE núm. 1873/91, relativa a expedients de modificació de crèdit
(BOPIB núm. 10, de 5 de novembre del 1991).
- RGE núms. 50/92, relativa a despeses en publicitat de la
conselleria de Sanitat i Seguretat Social durant el 1991; 51/92,
relativa a despeses en publicitat de la conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori durant el 1991; 81/92, relativa a despeses
en publicitat de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) durant l'any
1991 (BOPIB núm. 17, de 24 de gener del 1992).
- RGE núms. 1023/92, relativa a contractes de prestació de serveis
a Isba Serveis, SA; 1024/92, relativa a contractes de prestació de
serveis a Isba SGR; 1031/92, relativa a contractes de prestació de
serveis a la conselleria d'Economia i Hisenda (BOPIB núm. 26, de
23 de març del 1992).
- RGE núms. 1270/92, relativa a sistema de convocatòria i selecció
d'Isba SGR; 1271/92, relativa a sistema de convocatòria i selecció
d'Isba Serveis SA; 1272/92, relativa a sistema de convocatòria i
selecció del Centre de Documentació Europea (BOPIB núm. 27, de
30 de març del 1992).
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Ordre de Publicació
C)
Relativa a canvi de diverses preguntes amb sol•licitud de
resposta escrita a preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, a la vista dels escrits RGE núms. 241 a 243,
249, 260, 272, 304 a 352, 354 a 360, 363 a 365, 366 a 371, de l'any
1994, presentats pels Hbles. Srs. Diputats Maria Antònia Vadell i
Ferrer, Ramon Orfila i Pons, Pere Sampol i Mas i Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, acordà que les
preguntes que es detallen a continuació passin a ser contestades
oralment davant la comissió competent a cada cas:
- Davant la comissió de Cultura, Educació i Esports:
RGE núm. 2244/92, relativa a destrucció del poblat
talaiòtic de Sos Sastres (BOPIB núm. 36, de 4 de juny del 1992); RGE
núm. 372/92, relativa a subvencions per a l'edició d'un llibre amb
motiu de la participació a l'Expo-92 (BOPIB núm. 23, de 2 de març
del 1992); 2530/93, relativa a projecte de recuperació del "Camí de
cavalls" (BOPIB núm. 100, de 17 de setembre del 1993); RGE núm.
2996/93, relativa a compromís del Govern per la compra de Can
Salord; RGE núm. 2997/93, relativa a compromís del Govern per a
la reforma de Can Salord (BOPIB núm. 110, de 5 de novembre del
1993); RGE núm. 2546/93, relativa a sanció per excavacions
arqueològiques sense autorització a una cova natural de Sa Punta
Gallamina; RGE núm. 2545/93, relativa a expedients incoats per
excavacions arqueològiques sense autorització (BOPIB núm. 100, de
17 de setembre del 1993); RGE núm. 2610/93, relativa a compliment
de la Llei 3/1987 (BOPIB núm. 102, 1 d'octubre del 1993); RGE núm.
3403/93, relativa a sobreseïment de les diligències per un suposat
delicte contra el patrimoni històric-artístic (BOPIB núm. 113, de 26
de novembre del 1993).
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- Davant la comissió d'Ordenació Territorial:
RGE núm. 3446/92, relativa a transvasament d'aigua de
Llubí i Sencelles cap a Palma (BOPIB núm. 51, de 30 d'octubre del
1992); RGE núm. 2481/93, relativa a anunci sobre estalvi d'aigua
(BOPIB núm. 98, 8 de setembre del 1993); RGE núm. 2629/93,
relativa a inversions en relació amb el programa Envireg (BOPIB
núm. 102, d'1 d'octubre del 1993); RGE núm. 4122/93, relativa a
subvencions a les "línies dèbils" de transport regular de viatgers
(BOPIB núm. 115, de 17 de desembre del 1993); RGE núm. 81/93,
relativa a compliment del Decret 13/92, de 13 de febrer, de la
conselleria d'Ordenació del Territori; RGE núm. 82/93, relativa a
compliment del Decret 13/92, de 13 de febrer, de la conselleria
d'Ordenació del Territori (estació depuradora Es Mercadal); RGE
núm. 83/93, relativa a compliment del Decret 13/92, de 13 de
febrer, de la conselleria d'Ordenació del Territori (alta taxa de
concentració DQO, DBO i SS) (BOPIB núm. 62, de 21 de gener del
1993); RGE núm. 160/93, relativa a estudis encarregats per l'Ibavi;
RGE núm. 161/93, relativa a estudis encarregats per l'Ibasan
(BOPIB núm. 63, de 4 de febrer del 1993); RGE núm. 2226/93,
relativa a desviament de la carretera general de Maó a Ciutadella
al seu pas per Ferreries (BOPIB núm. 97, de 28 de juliol del 1993);
RGE núm. 2483/93, relativa a incompliment de la normativa
d'acampades lliures (BOPIB núm. 98, de 8 de setembre del 1993);
RGE núm. 605/92, relativa a expedients d'expropiació forçosa per
a l'autopista Palma-Inca (BOPIB núm. 24 de 9 de març del 1992);
RGE 211/93, relativa a reunió de la Comissió balear de
mediambient (BOPIB núm. 63, de 4 de febrer del 1993); RGE núm.
2274/93, relativa a sol•licituds de concessions d'aigua per a
projectes de camps de golf; RGE núm. 2275/93, relativa a
sol•licituds de concessions d'aigua a camps de golf ; RGE núm.
2277/93, relativa a concessions d'aigua en el terme municipal de
Sencelles; RGE núm. 2278/93, relativa a captacions d'aigua en el
terme municipal de Sencelles (BOPIB núm. 97, de 28 de juliol del
1993); RGE núm. 2603/93, relativa a sol•licituds de modificació de
les concessions de pous particulars a Binissalem i Sencelles; RGE
núm. 2604/93, relativa a empreses concessionàries de proveïment
d'aigua; RGE núm. 2605/93, relativa a concessions d'explotació
d'aigua a Llubí (BOPIB núm. 102, d'1 d'octubre del 1993); RGE
núm. 2865/93, relativa a utilització de pous d'aigua potable per
regar el camp de golf núm. 2 de Felanitx (BOPIB núm. 107, de 22
d'octubre del 1993); RGE núm. 4124/93, relativa a elaboració de
l'informe de la conselleria d'Agricultura sobre la declaració del
camp de golf de Bendinat com a d'interès social (BOPIB núm. 115,
de 17 de desembre del 1993); RGE núm. 3915/92, relativa a
prioritats per inversions en carreteres de Menorca (BOPIB núm. 57,
de 9 de desembre del 1992); RGE núm. 102/93, relativa a
degradació de la finca Es Torretó de Menorca (BOPIB núm. 63, de
4 de febrer del 1993); RGE núm. 324/93, relativa a finançament del
braç exterior del port de Ciutadella (BOPIB núm. 67, de 22 de
febrer del 1993).

- Davant la comissió d'Economia:
RGE núm. 4121/93, relativa a activitats de les aules de la
mar (BOPIB núm. 115, de 17 de desembre del 1993); RGE núm.
214/93, relativa a ampliació de capital del consorci Ifebal (BOPIB
núm. 63, de 4 de febrer del 1993); RGE núm. 2220/93, relativa a
elaboració del llibre blanc d'indústria (BOPIB núm. 97, de 28 de
juliol del 1993); RGE núm. 2304/93, relativa a la Llei de comerç;
RGE núm. 2303/93, relativa a comissió de seguiment del pla d'ajuts
al comerç (BOPIB núm. 98, de 8 de setembre del 1993); RGE núm.
2659/92, relativa a ajudes al sector de les teuleres (BOPIB núm. 44,
de 21 de setembre del 1992); RGE núm. 3177/93, relativa a
subvencions o ajudes concedides per Foment Industrial; RGE núm.
3196/93, relativa a ajudes destinades a les institucions que realitzin
activitats agràries (BOPIB núm. 112, de 19 de novembre del 1993);
RGE núm. 2942/93, relativa a remodelació del despatx del conseller
d'Indústria (BOPIB núm. 108, de 29 d'octubre del 1993).
- Davant la comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
RGE núm. 2520/92, relativa a convidats a la festa del Dia
de les Illes Balears a l'Expo (BOPIB núm. 40, de 6 d'agost del 1992);
RGE núm. 178/93, relativa a estudis encarregats per la conselleria
Adjunta a la Presidència (BOPIB núm. 63, de 4 de febrer del 1993);
RGE núm. 2480/93, relativa a respostes sense signatura a preguntes
parlamentàries (BOPIB núm. 98, de 8 de setembre del 1993); RGE
núm. 2880/93, relativa a aportació del Govern per a la construcció
de la nova seu del Consell Insular d'Eivissa (BOPIB núm. 107, de 22
d'octubre del 1993).
- Davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts:
RGE núm. 4749/92, relativa a despeses de publicitat de la
conselleria Adjunta a la Presidència; RGE núm. 4765/92, relativa a
despeses de publicitat de l'Ibasan; RGE núm. 4769/92, relativa a
despeses de publicitat de l'IBSJ (BOPIB núm. 58, de 21 de setembre
del 1992); RGE núm. 174/93, relativa a estudis encarregats per la
conselleria d'Economia i Hisenda (BOPIB núm. 63, de 4 de febrer del
1993); RGE núm. 2147/93, relativa a transferències corrents, durant
l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 48026; RGE núm.
2157/93, relativa a transferències corrents, durant l'any 1992, al
subprograma 612100, subconcepte 48000; RGE núm. 2180/93,
relativa a transferències corrents, durant l'any 1992, al subprograma
621100, subconcepte 78050; RGE núm. 2181/93, relativa a
transferències corrents, durant l'any 1992, al subprograma 621100,
subconcepte 78003; RGE núm. 2182/93, relativa a transferències
corrents, durant l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte
78002; RGE núm. 2183/93, relativa a transferències corrents, durant
l'any 1992, al subprograma 621100, subconcepte 77050; RGE núm.
2184/93, relativa a transferències corrents, durant l'any 1992, al
subprograma 621100, subconcepte 77004 RGE núm. 2185/93,
relativa a transferències corrents, durant l'any 1992, al subprograma
621100, subconcepte 76000; RGE núm. 2186/93, relativa a
transferències corrents, durant l'any 1992, al subprograma 621000,
subconcepte 78000; RGE núm. 2187/93, relativa a transferències
corrents, durant l'any 1992, al subprograma 621000, subconcepte
77000; RGE núm. 2188/93, relativa a transferències corrents, durant
l'any 1992, al subprograma 621000, subconcepte 76000; RGE núm.
2189/93, relativa a transferències corrents, durant l'any 1992, al
subprograma 443400, subconcepte 77037; RGE núm. 2190/93,
relativa a transferències corrents, durant l'any 1992, al subprograma
443400, subconcepte 77002 (BOPIB núm. 96, de 15 de juliol del
1993); RGE 2612/93, relativa a adjudicacions d'estudis i treballs
tècnics de la conselleria d'Economia i Hisenda (BOPIB núm. 102, d'1
d'octubre del 1993); RGE núm. 3034/93, relativa a programes i
projectes provinents dels objectius 3 i 4 del FSE (BOPIB núm. 110,
de 5 de novembre del 1993); RGE núm. 4125/93, relativa a
operacions de tresoreria (BOPIB núm. 115, de 17 de desembre del
1993).
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- Davant la comissió d'Assumptes Socials:
RGE núm. 157/93, relativa a estudis encarregats per
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut (BOPIB núm. 63, de 4 de
febrer del 1993); RGE núm. 360/93, relativa a construcció d'una
residència a Vilafranca (BOPIB núm. 67, de 22 de febrer del 1993).
- Davant la comissió de Turisme:
RGE núm. 3052/93, relativa a sancions per places
turístiques il•legals (BOPIB núm. 110, de 5 de novembre del 1993).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a retirada de la convocatòria de sessió plenària
extraordinària per a la tramitació de la Interpel•lació RGE núm.
4127/93.
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Ordre de Publicació
B)
Bases que han de regir la convocatòria per a cobrir dues
places d'auxiliars administratius, vacants a la plantilla del Parlament
de les Illes Balears.
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acordat per la Mesa de la Cambra dia 25 de gener
del 1994 i a l'empara del que s'estableix a l'article 2.3 de la Llei
2/1989 de dia 22 de febrer del 1989, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convoca les proves
selectives per cobrir dues places vacants a la plantilla del Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb les bases següents:
Primera.- Objecte de la convocatòria.
És objecte d'aquesta convocatòria la provisió de dues
places d'auxiliars administratius del grup D, nivell 14, complement
específic mensual de 61.223 pta, mitjançant concurs de mèrits, atès
que es tracta de funcionaris del mateix grup (grup D).
Segona.- Requisits dels aspirants.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 378/94,
presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, s'asabentà de la
retirada de la convocatòria de referència, publicada en el BOPIB
núm. 120, de 31 de gener del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a modificació a la Relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de gener del 1994, acordà de modificar la Relació de llocs
de feina del Parlament de les Illes Balears (publicada al BOPIB
núm. 30, de 5 de maig del 1992) en el sentit següent:
Allà on diu: Vice-uixer Major, Palma, 1, D, 9, Carnet B-2, ...
Ha de dir: Vice-uixer Major, Palma, 1, D, 9, Carnet B-1, ...
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de gener del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Esser funcionaris en actiu del cos d'uixers de la Cambra
i tenir una antiguitat mínima de dos anys continuats i no tenir cap
nota desfavorable en el seu expedient personal, ni haver estat
sancionat per cap falta greu.
Tercera.- Instàncies i admissió dels aspirants.
Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves selectives, ha de presentar la
instància, segons el model que figura a l'annex I, en el Registre de
l'Oficialia Major del Parlament, en el termini de vint dies a partir de
la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.
A la instància s'hi faran constar els mèrits objecte del
concurs, els quals s'acreditaran mitjançant documentació adjunta.
Finalitzat el termini de presentació d'instància, l'Oficialia
Major publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. S'hi farà constar
el nom i els cognoms dels aspirants el número del document
nacional d'identitat i s'hi indicarà la causa de no admissió dels
aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini de deu dies
puguin al•legar o esmenar el motiu de la seva exclusió.
Transcorregut el termini anterior, la presidència del
Parlament resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut presentar, si
n'hi havia, i es farà pública la llista definitiva d'aspirants admesos en
el tauló d'anuncis del Parlament i, així mateix, n'ordenarà la
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Els exercicis es realitzaran en un període no superior a tres
mesos.
Quarta.- Comissió de valoració de mèrits.
La Comissió de valoració de mèrits serà formada per les
persones següents:
- President: el president del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
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- Vocals:
Un altre membre de la Mesa del Parlament.
Un vocal nomenat pels membres de la Junta de Personal.
El lletrat oficial major, com a secretari de la comissió de
valoració.
En els quatre casos es nomenaran els membres suplents
corresponents.
Els membres de la comissió de valoració notificaran a
l'Oficialia Major de la Cambra la seva renúncia quan concorrin les
circumstàncies que es preveuen a l'article 28 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Així mateix, els aspirants podran recusar els membres de
la comissió quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article
assenyalat al paràgraf anterior.
Als efectes de notificacions i d'incidències, la comissió
de valoració tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears.
Perquè la constitució i les actuacions de la comissió de
valoració siguin vàlides, serà necessària l'assistència, com a
mínim, de la majoria dels seus membres, titulars o suplents
indistintament.
Cinquena.- Del procediment selectiu.
En la fase de concurs es valoraran els mèrits de cada
aspirant, d'acord amb la documentació presentada, en relació amb
el barem de mèrits que figura a l'annex II d'aquestes bases.
Així mateix es realitzarà una prova de mecanografia, de
caràcter obligatori, que consistirà a copiar a màquina un text
proposat per la comissió a una velocitat mínima de 250 p.p.m., en
el cas d'utilitzar màquina manual, i de 280 p.p.m., en el cas
d'utilitzar màquina elèctrica, en el qual cas no es podrà utilitzar ni
memòria ni cinta esborradora. Es valorarà la velocitat
desenvolupada, la pulcritud i la correcció de l'escrit
mecanografiat. Aquest exercici tendrà una puntuació entre 0 i 10
punts, i s'exigirà una puntuació mínima de 5 punts per ser declarat
apte.
Sisena.- Acreditació del coneixement de les dues llengües
oficials.
Atès que, d'acord amb el que s'estableix a l'00article 45
de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els concursants, com a
funcionaris del Parlament, ja han acreditat que estan degudament
capacitats en el coneixement de la llengua catalana en les proves
d'accés a les places que ocupen, la prova de mecanografia es
realitzarà indistintament en català o en castellà.
Setena.- Potestats de la comissió de valoració de mèrits.
La comissió de valoració resoldrà tots els dubtes i totes
les incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït i les
que hi pugui haver durant la realització de la prova. En tot cas, les
seves decisions s'hauran d'adoptar per majoria de vots.
Vuitena.- Publicitat.
La llista definitiva dels aspirants aprovats, per ordre
correlatiu de la seva puntuació, serà exposada en el tauló d'anuncis
del Parlament.
L'acta de la comissió de valoració de mèrits serà remesa
a la Mesa del Parlament, als efectes pertinents.

Novena.- Nomenament i presa de possessió.
El president del Parlament procedirà al nomenament dels
aspirants que hagin obtingut plaça, que serà publicat al Butlletí
Oficial del Parlament.
Els nomenats tendran un termini de trenta dies per prendre
possessió. Si no en pren possessió en el termini indicat, sense causa
justificada, restaran en situació de cessant.
Desena.- Norma final.
La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats d'acord amb el que es preveu a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.
Annex I.- Model d'instància a presentar.
......... (nom i llinatges) ......, nat/nada dia ....... d ....... del
......., a ............ (........), pis ......., porta ......, telèfon ........, i amb DNI
núm .......
DECLAR:
Que reunesc totes les condicions requerides en la base
segona de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. ...., de .... d ......., per tal de
proveir una plaça pertanyent al cos d'auxiliars administratius (grup
D), mitjançant concurs de mèrits.
A Palma, a .... d .......... del 1994.
Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.Annex II.- Barem de mèrits.
A) Valoració de grau personal:
Per acompliment de lloc de feina amb retribució
complementària corresponent al complement de destinació, fins a
un màxim de 3 punts, distribuïts de la manera següent:
- Per acompliment d'un lloc de feina de nivell superior a
14: 3 punts.
- Per acompliment d'un lloc de feina de nivell igual a 14:
2'50 punts.
- Per acompliment d'un lloc de feina de nivell inferior a
14: 2 punts.
B) Antiguitat professional:
La feina acomplida es valorarà fins a un màxim de 9
punts, de la forma següent:
- Antiguitat professional en el cos de procedència de
l'administració parlamentària: 1 punt per cada any.
- Antiguitat professional en el cos de procedència en altres
administracions públiques, 0'50 punts per cada any.
C) D'altres mèrits a puntuar:
- Coneixements acreditats de català, fins a 2 punts.
- Coneixements acreditats d'informàtica, fins a 2 punts.
- D'altres cursos o seminaris de reciclatge professional,
fins a 2 punts.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
C)
Nomenament de la comissió de valoració de mèrits per a
la convocatòria per a cobrir dues places d'auxiliars administratius,
vacants a la plantilla del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de febrer del 1994, d'acord amb la base quarta de les
regulades de la convocatòria de referència (publicada en aquest
BOPIB) resolgué de nomenar la comissió següent:
- President:
Hble. Sr. Jesús G. Martínez i de Dios.
Suplent: Hble. Sr. J. Francesc Triay i Llopis.
- Vocals:
Hble. Sr. Josep Moll i Marquès.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
Sr. Jaume Riera i Pou.
Suplent: Sr. Marcos Pieras i Guasp.
- Secretari:
Sr. Joan Ferrer i Canaves.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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