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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

RGE núm. 539/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la millora del medi ambient en
canvis de combustible a l'illa de Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del
1994).

3.8. INTERPEL•LACIONS

RGE núm. 540/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la millora del medi ambient en
modificació de processos energètics a l'illa de Formentera. (Mesa de
22 de febrer del 1994).

Ordre de Publicació
RGE núm. 588/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a gestió del Govern de la CAIB en
matèria d'activitats classificades. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la interpel•lació per
tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.
Sobre la gestió del Govern de la CAIB en matèria
d'activitats classificades.
Palma, a 10 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 471/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a plans tècnics
de caça. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 472/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a servei
d'habitatge rural. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 536/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a la millora del medi
ambient en canvis de combustible a l'illa de Formentera. (Mesa de
22 de febrer del 1994).
RGE núm. 537/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a la millora del medi
ambient en canvis de combustible a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).
RGE núm. 538/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a la millora del medi
ambient en canvis de combustible a l'illa de Menorca. (Mesa de 22
de febrer del 1994).

RGE núm. 541/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la millora del medi ambient en
modificació de processos energètics a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).
RGE núm. 542/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la millora del medi ambient en
modificació de processos energètics a l'illa de Menorca. (Mesa de 22
de febrer del 1994).
RGE núm. 543/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la millora del medi ambient en
modificació de processos energètics a l'illa de Mallorca. (Mesa de 22
de febrer del 1994).
RGE núm. 544/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a edificis a l'illa de Formentera. (Mesa de 22 de febrer del
1994).
RGE núm. 545/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a edificis a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del
1994).
RGE núm. 546/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a edificis a l'illa de Menorca. (Mesa de 22 de febrer del
1994).
RGE núm. 547/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a edificis a l'illa de Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del
1994).
RGE núm. 548/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a indústries i processos industrials a l'illa de Formentera.
(Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 549/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a indústries i processos industrials a l'illa d'Eivissa. (Mesa
de 22 de febrer del 1994).
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RGE núm. 550/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a la utilització racional i estalvis
energètics a indústries i processos industrials a l'illa de Menorca.
(Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 551/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a la utilització racional
i estalvis energètics a indústries i processos industrials a l'illa de
Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 552/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a l'energia eòlica a l'illa
de Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 553/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a l'energia eòlica a l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 554/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a l'energia eòlica a l'illa
de Menorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 555/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a l'energia eòlica a l'illa
de Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 556/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades als aprofitaments
energètics de la biomassa a l'illa de Formentera. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).
RGE núm. 557/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades als aprofitaments
energètics de la biomassa a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer
del 1994).
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RGE núm. 562/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a l'energia solar fotovoltàica a l'illa
de Menorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 563/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a l'energia solar fotovoltàica a l'illa
de Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 564/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a l'energia solar tèrmica a l'illa de
Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 565/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a l'energia solar tèrmica a l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 566/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a l'energia solar tèrmica a l'illa de
Menorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 567/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes per
realitzar inversions destinades a l'energia solar tèrmica a l'illa de
Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 568/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a projectes de
viabilitat tècnica tramitats el 93 del programa Altener. (Mesa de 22
de febrer del 1994).
RGE núm. 569/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a normes
tècniques tramitades el 93 amb el programa Altener. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).
RGE núm. 570/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a formació i
informació el 93 del programa Altener. (Mesa de 22 de febrer del
1994).

RGE núm. 558/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades als aprofitaments
energètics de la biomassa a l'illa de Menorca. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).

RGE núm. 571/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
estudi/enquesta sobre les necessitats i expectatives de la joventut
balear. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 559/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades als aprofitaments
energètics de la biomassa a l'illa de Mallorca. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).

RGE núm. 572/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajuts
econòmics demanats per línies d'alta tensió a l'illa de Mallorca.
(Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 560/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a l'energia solar
fotovoltàica a l'illa de Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 561/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajudes per realitzar inversions destinades a l'energia solar
fotovoltàica a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 573/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajuts
econòmics demanats per línies d'alta tensió a l'illa de Menorca.
(Mesa de 22 de febrer del 1994).
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RGE núm. 574/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajuts
econòmics demanats per línies d'alta tensió a l'illa d'Eivissa. (Mesa
de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 575/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per línies d'alta tensió a l'illa de
Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 576/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per centres de transformació a l'illa de
Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 577/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per centres de transformació a l'illa de
Menorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 578/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per centres de transformació a l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 598/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a obtenció del
carnet de manipulador d'aliments. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 599/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
parcel•lacions il•legals. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 600/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a centres de
tractament de toxicòmans acreditats per a la utilització de metadona.
(Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 601/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pensions no
contributives. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 606/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a membres del
consell d'administració de Sefobasa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 607/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a membres del
consell d'administració de Semilla, SA. (Mesa de 22 de febrer del
1994).

RGE núm. 579/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per centres de transformació a l'illa de
Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 608/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a membres del
consell d'administració de Seamasa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 580/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per a xarxes de baixa tensió a l'illa de
Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 609/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a membres del
consell d'administració d'Ibabsa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

RGE núm. 581/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per a xarxes de baixa tensió a l'illa de
Menorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 582/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per a xarxes de baixa tensió a l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 583/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ajuts econòmics demanats per a xarxes de baixa tensió a l'illa de
Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 584/94, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvencions
donades pel Govern de la CAIB a ajuntaments per destinar a
guarderies infantils. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 596/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a destí dels
153 milions per al pla de prestacions bàsiques d'acció social. (Mesa
de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 597/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sancions
per carn tractada amb clembuterol. (Mesa de 22 de febrer del
1994).

RGE núm. 610/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conveni que
té signat el Govern de la Comunitat Autònoma amb l'Icona en matèria
de vida silvestre. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 611/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a instal•lacions
de turisme rural existents a Balears. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 612/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a explotacions
de producció de llet tancades durant l'any 1993. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).
RGE núm. 614/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en
què es troba actualment l'expedient de liquidació de la cooperativa
Sa Roqueta de Menorca. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

BOPIB núm.124 - 25 de febrer del 1994
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en canvis de combustible a l'illa de
Formentera, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

L'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de dia 30 de
juny del 1993 regula els plans tècnics de caça en compliment de
la Llei 4/1989, de conservació dels espais naturals.
Atesa l'obligatorietat de presentar aquests plans abans
del 31 de desembre del 1993, quin resultat ha donat l'ordre del
conseller d'Agricultura?
Quants de vedats no han presentat el pla tècnic?
Quines mesures o sancions -si és el cas- ha previst la
conselleria per fer complir aquesta ordre?
Palma, a 14 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en canvis de combustible a l'illa d'Eivissa,
detallant per municipi l'import total de la inversió, l'import total de
les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?

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.

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quin és el personal adscrit al Servei d'Habitatge Rural?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nom, categoria, data de contractació, caràcter
del contracte i percepció econòmica de cadascun?

E)

Quin és el pressupost destinat a ajudes o préstecs per a
la millora de l'habitatge rural per al 1994?

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

Quines quantitats s'hi han destinat durant els anys 1991,
1992 i 1993?
Quines persones formen part de la Junta Avaluadora en
matèria de préstecs d'habitatge rural?
Palma, 14 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en canvis de combustible a l'illa de
Menorca, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

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

Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:

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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Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en canvis de combustible a l'illa de
Mallorca, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?
Palma, 15 de febrer 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.
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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en modificació de processos energètics a
l'illa de Menorca, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?

G)

Palma, 15 de febrer 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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:

J)

Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en modificació de processos energètics
a l'illa de Formentera, detallant per municipi l'import total de la
inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció
adjudicada l'any 1993?

Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:

Palma, 15 de febrer 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.

Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en modificació de processos energètics a
l'illa de Mallorca, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
millora del medi ambient en modificació de processos energètics
a l'illa d'Eivissa, detallant per municipi l'import total de la
inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció
adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a edificis a l'illa de
Formentera, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?
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Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a edificis a l'illa de
Mallorca, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?

L)

Palma, 15 de febrer 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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a edificis a l'illa d'Eivissa,
detallant per municipi l'import total de la inversió, l'import total de
les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a indústries i processos
industrials a l'illa de Formentera, detallant per municipi l'import
total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?

M)

Palma, 15 de febrer 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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a edificis a l'illa de
Menorca, detallant per municipi l'import total de la inversió,
l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada
l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a indústries i processos
industrials a l'illa d'Eivissa, detallant per municipi l'import total de
la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció
adjudicada l'any 1993?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a indústries i processos
industrials a l'illa de Menorca, detallant per municipi l'import total
de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)

Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
eòlica a l'illa de Formentera, detallant per municipi l'import total de
la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció
adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
eòlica a l'illa d'Eivissa, detallant per municipi l'import total de la
inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció
adjudicada l'any 1993?

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'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a la
utilització racional i estalvis energètics a indústries i processos
industrials a l'illa de Mallorca, detallant per municipi l'import total
de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
eòlica a l'illa de Menorca, detallant per municipi l'import total de la
inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la subvenció
adjudicada l'any 1993?

S)

Palma, 15 de febrer 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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
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Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a
l'energia eòlica a l'illa de Mallorca, detallant per municipi l'import
total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades als
aprofitaments energètics de la biomassa a l'illa de Menorca,
detallant per municipi l'import total de la inversió, l'import total de
les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades als
aprofitaments energètics de la biomassa a l'illa de Formentera,
detallant per municipi l'import total de la inversió, l'import total de
les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer 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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades als
aprofitaments energètics de la biomassa a l'illa de Mallorca,
detallant per municipi l'import total de la inversió, l'import total de
les peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades als
aprofitaments energètics de la biomassa a l'illa d'Eivissa, detallant
per municipi l'import total de la inversió, l'import total de les
peticions d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
solar fotovoltàica a l'illa de Formentera, detallant per municipi
l'import total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el
de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer 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.

AC)

AF)

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

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'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:

Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:

Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a
l'energia solar fotovoltàica a l'illa d'Eivissa, detallant per municipi
l'import total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i
el de la subvenció adjudicada l'any 1993?

Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
solar tèrmica a l'illa de Formentera, detallant per municipi l'import
total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer 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)
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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a
l'energia solar fotovoltàica a l'illa de Menorca, detallant per
municipi l'import total de la inversió, l'import total de les peticions
d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?

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'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
solar tèrmica a l'illa d'Eivissa, detallant per municipi l'import total
de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer 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.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a
l'energia solar fotovoltàica a l'illa de Mallorca, detallant per
municipi l'import total de la inversió, l'import total de les peticions
d'ajut i el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Referent a l'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la diversificació
energètics i aprofitament de recursos energètics renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a l'energia
solar tèrmica a l'illa de Menorca, detallant per municipi l'import
total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i el de la
subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)

Quants projectes d'estudis, avaluacions tècniques
destinades a definir normes o especificacions tècniques ha tramitat
el Govern de la Comunitat Autònoma al llarg del 1993?

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'aplicació del Decret 10/93, d'11 de febrer,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a l'estalvi i la
diversificació energètics i aprofitament de recursos energètics
renovables:
Quantes ajudes econòmiques han demanat entitats,
empreses o particulars per realitzar inversions destinades a
l'energia solar tèrmica a l'illa de Mallorca, detallant per municipi
l'import total de la inversió, l'import total de les peticions d'ajut i
el de la subvenció adjudicada l'any 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent al programa Altener de la Comunitat Europea de
mesures per fomentar les energies renovables:
Quants projectes d'activitats de formació i informació en
l'àmbit de les energies renovables, a escala tan propera com sigui
possible, dels operadors i dels consumidors finals d'energia ha
tramitat el Govern de la Comunitat Autònoma al llarg del 1993?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Referent al programa Altener de la Comunitat Europea
de mesures per fomentar les energies renovables:
Quants projectes d'estudis, avaluacions i altres accions
adequades que tenguin com a objecte avaluar la viabilitat tècnica
i els avantatges econòmics i mediambientals d'explotar
industrialment la biomassa amb finalitats energètiques, ha tramitat
el Govern de la Comunitat Autònoma al llarg del 1993?
Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Referent a l'estudi/enquesta que va encarregar l'anterior
conselleria Adjunta a la Presidència sobre les necessitats i
expectatives de la joventut balear elaborat l'any 1993:
En quina data es va encarregar l'estudi/enquesta?
A quina empresa es va encarregar i per quina quantia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes ofertes d'altres empreses distintes a l'adjudicatària
es van oferir a elaborar l'estudi/enquesta? Per quin preu?

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.
Referent al programa Altener de la Comunitat Europea
de mesures per fomentar les energies renovables:

En quins elements va fonamentar el Govern de la
Comunitat, la decisió de l'adjudicació?
Quin temps es va donar a l'empresa adjudicatària per
lliurar el treball?
En quina data el va lliurar al Govern?
Palma, 15 de febrer 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.

AN)

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.

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'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Referent a l'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses
o particulars per línies d'alta tensió a l'illa de Mallorca, detallant
per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de la
petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses o
particulars per línies d'alta tensió a l'illa de Formentera, detallant per
municipi, l'import total de la inversió, l'import total de la petició
d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer 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.

AO)

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.

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'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Referent a l'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses
o particulars per línies d'alta tensió a l'illa de Menorca, detallant
per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de la
petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses o
particulars per a centres de transformació a l'illa de Mallorca,
detallant per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de
la petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer 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.

AP)

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.

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'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Referent a l'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses
o particulars per línies d'alta tensió a l'illa d'Eivissa, detallant per
municipi, l'import total de la inversió, l'import total de la petició
d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses o
particulars per a centres de transformació a l'illa de Menorca,
detallant per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de
la petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

BOPIB núm.124 - 25 de febrer del 1994

3421

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

AX)

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

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'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Referent a l'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses
o particulars per a centres de transformació a l'illa d'Eivissa,
detallant per municipi, l'import total de la inversió, l'import total
de la petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses o
particulars per a xarxes de baixa tensió a l'illa de Menorca, detallant
per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de la petició
d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer 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.

AU)

AY)

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

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'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Referent a l'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses
o particulars per a centres de transformació a l'illa de Formentera,
detallant per municipi, l'import total de la inversió, l'import total
de la petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses o
particulars per a xarxes de baixa tensió a l'illa d'Eivissa, detallant
per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de la petició
d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer 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.

AV)

AZ)

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

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'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Referent a l'aplicació del Decret 5/93, de 28 de gener,
d'establiment d'ajudes econòmiques per a electrificacions rurals.

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses
o particulars per a xarxes de baixa tensió a l'illa de Mallorca,
detallant per municipi, l'import total de la inversió, l'import total
de la petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Quants ajuts econòmics han demanat entitats, empreses o
particulars per a xarxes de baixa tensió a l'illa de Formentera,
detallant per municipi, l'import total de la inversió, l'import total de
la petició d'ajut i de la subvenció adjudicada, l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3422

BOPIB núm.124 - 25 de febrer del 1994

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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.

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 subvencions ha donat el Govern de la
Comunitat a ajuntaments per destinar a guarderies infantils,
detallant-ne l'ajuntament, el motiu de l'ajut, la quantia, la partida
pressupostària i la conselleria?

Quins són els requisits necessaris per obtenir el carnet de
manipulador d'aliments?
Quants de carnets de manipulador d'aliments ha concedit
la conselleria de Sanitat durant l'any 1993?

Palma, 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En quina data es varen transferir al Govern de les Illes
Balears els 153 milions provinents dels pressuposts generals de
l'Estat per al 1993, el Pla de prestacions bàsiques d'Acció Social?

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.
Quines sancions pensa dur a terme la conselleria d'Obres
Públiques pel que fa a les parcel•lacions il•legals?

En quina data varen ser transferits aquests doblers per
part del Govern de les Illes Balears als consells insulars?

Palma, 18 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Quin ús s'ha fet d'aquests doblers?
Quan han rebut o quan rebran els ajuntaments aquests
doblers per a la seva política d'acció social?

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

Com s'explica que hi hagi ajuntaments com el de Palma
que ha de rebre 45 milions del Pla de prestacions bàsiques d'Acció
Social del 1993, que encara ara no els hagi rebut?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins són els centres de tractament de toxicòmans
acreditats a les Illes Balears per a la utilització de metadona?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines sancions ha posat la conselleria de Sanitat per a
tractament de carn amb clembuterol?

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.

Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

BG)

Quantes sol•licituds de pensions no contributives s'han
tramitat durant l'any 1993? Quantes han estat concedides? Quantes
han estat denegades? Especificació per municipis.
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)

BL)

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

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

Quins són els membres que formen part del consell
d'administració de l'empresa Sefobasa i quines dites varen
percebre durant l'any 1993?

En el conveni que té signat el Govern de la Comunitat
amb l'Icona en matèria de vida silvestre:
Quin és l'import que ha aportat l'Icona durant l'any 1993?

Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

Quin és l'import que té previst aportar durant l'any 1994?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els membres que formen part del consell
d'administració de l'empresa Semilla SA i quines dites varen
percebre durant l'any 1993?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes instal•lacions de turisme rural existeixen a
Balears, fent una relació detallada del nom de les instal•lacions,
nom del propietari, ubicació i nombre de places?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els membres que formen part del consell
d'administració de l'empresa Seamasa i quines dites varen
percebre durant l'any 1993?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes explotacions de producció de llet han tancat
durant l'any 1993, fent-ne una relació nominal?
Respecte de les de l'any 1992, quin percentatge
representen?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

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

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

Quins són els membres que formen part del consell
d'administració de l'empresa Ibabsa i quines dites varen percebre
durant l'any 1993?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En quina situació es troba actualment l'expedient de
liquidació de la cooperativa Sa Roqueta de Menorca?
Palma, 16 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 615/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a abocament
d'escombraries i metalls en el parc de S'Albufera. (Mesa de 22 de
febrer del 1994).
Palma, a 22 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Economia.
El 12 de novembre del 1993, la conselleria d'Indústria i
Comerç informava els mitjans de comunicació de la possibilitat real
de reduir el consum d'energia de la planta hotelera en un 40%.
Quines actuacions pensa dur al llarg del 1994 el Govern
de la Comunitat per fer efectiva la reducció del consum d'energia de
la planta hotelera en un 40%, detallant les actuacions i el seu cost?
Palma, a 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin tipus d'actuacions ha realitzat la conselleria
d'Agricultura per tal d'aturar l'abocament d'escombraries i metalls
a unes parcel•les que pertanyen a l'àrea del parc de S'Albufera?

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

Palma, a 16 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

B)

El 12 de novembre del 1993, la conselleria d'Indústria i
Comerç informava els mitjans de comunicació de la possibilitat real
de reduir el consum d'energia de la planta hotelera en un 40%.
Quines són les formes de reduir el consum d'energia de la
planta hotelera?
Palma, a 15 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

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

RGE núm. 535/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a actuacions del Govern de la CAIB per reduir el consum d'energia
a la planta hotelera. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

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

RGE núm. 585/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a possibilitat de reduir el consum d'energia a la planta hotelera en
un 40%. (Mesa de 22 de febrer del 1994).

Quines accions du a terme la conselleria de Sanitat i
Seguretat Social per tal d'evitar l'entrada de persones en els circuits
marginals?

RGE núm. 602/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a entrada de
persones en circuits marginals. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
RGE núm. 613/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a vigilància
de la serra de Tramuntana per una avioneta per evitar i controlar
els incendis. (Mesa de 22 de febrer del 1994).
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Quines accions du a terme per tal de facilitar la sortida
d'aquests circuits marginals?
Quins centres de tractament de toxicomanies de les Illes
Balears reben usuaris d'altres comunitats autònomes?
Palma, a 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

BOPIB núm.124 - 25 de febrer del 1994
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Economia.
Durant la temporada Estiu'93, la vigilància de la serra de
Tramuntana també ha estat coberta per una avioneta, contractada
per Sefobasa per tal d'evitar i controlar tant com s'ha pogut els
incendis:
Quin és el nom de l'empresa titular de l'avioneta? Quin
import ha pagat Sefobasa per aquesta feina? Qui assigna les rutes
al pilot? Quantes hores de vol ha necessitat per fer aquesta feina?
Palma, a 16 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 590/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de febrer del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre la Conferència sectorial d'Assumptes Socials
celebrada a Barcelona dia 1 de febrer del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre la contractació d'obres i serveis per part del
Govern de la CAIB, de les empreses públiques i dels organismes
autònoms de la Comunitat, durant els anys 1990, 1991, 1992 i 1993.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de febrer del 1994, d'acord amb l'article 51 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 591/94, presentat
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se sol•licita
la creació de la comissió no permanent de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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