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BM) RGE núm. 1483/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
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del capítol 4, subprograma 415101 activitat per a la joventut, a la secció 21 Adjunta a Presidència.
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BZ) RGE núm. 1495/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 121000 serveis generals, a la secció 31 Serveis Comuns i funcions no classificades.
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CA) RGE núm. 1496/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 112100 de Presidència del Govern.
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CB) RGE núm. 1497/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 112200 de Presidència del Govern.
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CC) RGE núm. 1498/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 126100 de Presidència del Govern.
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CD) RGE núm. 1499/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 126500 de Presidència del Govern.
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CE) RGE núm. 1500/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 134100 de Presidència del Govern.
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CF) RGE núm. 1501/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 751100 de la Conselleria de Turisme.
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CG) RGE núm. 1502/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 422002 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CH) RGE núm. 1503/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 422007 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CI) RGE núm. 1504/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 451001 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CJ) RGE núm. 1505/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 451004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CK) RGE núm. 1506/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 453005 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

3626

CL) RGE núm. 1507/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 455001 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CM) RGE núm. 1508/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CN) RGE núm. 1509/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
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CO) RGE núm. 1510/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 457001 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

3626

CP) RGE núm. 1511/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 458001 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

3627

CQ) RGE núm. 1512/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 611100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

3627

CR) RGE núm. 1513/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

3627

CS) RGE núm. 1514/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612200 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

3627

CT) RGE núm. 1515/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612300 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

3627

CU) RGE núm. 1516/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

3627

CV) RGE núm. 1517/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern.

3628

CX) RGE núm. 1518/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 711100 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

3628

CY) RGE núm. 1519/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 431200 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

3628

CZ) RGE núm. 1520/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 432100 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

3628

DA) RGE núm. 1521/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 433100 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

3628

DB) RGE núm. 1522/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 511100 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

3628

DC) RGE núm. 1523/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 513200 de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

3629

DD) RGE núm. 1524/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 411100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

3629

DE) RGE núm. 1525/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 412100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

3629

BOPIB núm.130 - 12 d'abril del 1994

3603

DF) RGE núm. 1526/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 413100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

3629

DG) RGE núm. 1527/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 443200 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

3629

DH) RGE núm. 1528/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 511200 de la Conselleria de Treball i Transports.

3629

DI) RGE núm. 1529/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 443400 de la Conselleria de Comerç i Indústria.

3629

DJ) RGE núm. 1530/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 621000 de la Conselleria de Comerç i Indústria.

3630

DK) RGE núm. 1531/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 621100 de la Conselleria de Comerç i Indústria.

3630

DL) RGE núm. 1532/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 721100 de la Conselleria de Comerç i Indústria.

3630

DM) RGE núm. 1533/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 724100 de la Conselleria de Comerç i Indústria.

3630

DN) RGE núm. 1534/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 121301 de la Conselleria Adjunta a la Presidència.

3630

DO) RGE núm. 1535/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 124200 de la Conselleria Adjunta a la Presidència.

3630

DP) RGE núm. 1536/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 455101 de la Conselleria Adjunta a la Presidència.

3631

DQ) RGE núm. 1537/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 463100 de la Conselleria Adjunta a la Presidència.

3631

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1299/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a contingut de l'informe
favorable de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per a la declaració d'interès social del camp de golf "Golf
de Ibiza, SA".

3632

B) RGE núm. 1300/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a tramitacions de
concessions de proveïment d'aigües en alta a empreses de les Pitiüses.

3632

C) RGE núm. 1304/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a connexió de la xarxa
de distribució d'aigua amb els vaixells que suposadament la transportaran.

3632

D) RGE núm. 1305/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subministrament
d'aigua provinent de Tarragona.

3632

E) RGE núm. 1447/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius
de la baixa del concepte 443500.76100. Consells Insulars dels pressuposts del 1993.

3633

F) RGE núm. 1466/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a tributació sobre el joc.
3633
G) RGE núm. 1568/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a imposts sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (contribuents de l'Isiquiema).

3633

H) RGE núm. 1569/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (subjectes passius de l'Isiquiema).

3633

I) RGE núm. 1570/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (figura tributària que s'assembli a Isiquiema).

3633
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J) RGE núm. 1571/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (figura tributària que s'assembli a Isiquiema).

3633

K) RGE núm. 1572/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a termini
del concessionari del túnel de Sóller per resoldre finançament.

3633

L) RGE núm. 1573/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a causes
per concedir la tercera pròrroga en el termini de construcció del túnel de Sóller.

3633

M) RGE núm. 157494, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per a
l'urbanisme de les Pitiüses.

3634

N) RGE núm. 1575/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures a
prendre per evitar l'overbooking.

3634

O) RGE núm. 1576/94, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a aportació per
finançar la construcció de l'Institut d'ensenyança secundària de Ferreries (Menorca).

3634

P) RGE núm. 1577/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resposta
a la petició de documentació núm. 732/93.

3634

Q) RGE núm. 1578/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resposta
a la petició de documentació 731/93.

3634

R) RGE núm. 1579/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resposta
a la petició de documentació núm. 4654/92.

3634

S) RGE núm. 1580/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures
per controlar el compliment de l'ordre que eleva fins a un màxim de quinze anys l'edat dels nins que acompanyats d'adults no
comptabilitzen com a plaça d'allotjament.

3634

T) RGE núm. 1581/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data
del nomenament del Delegat del Govern a la societat concessionària del túnel de Sóller.

3634

U) RGE núm. 1582/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
publicació en el BOCAIB del nomenament del Delegat del Govern a la societat concessionària del túnel de Sóller.

3635

V) RGE núm. 1583/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis
o treballs tècnics que realitzà l'empresa "Soporte informático balear" a càrrec dels pressuposts 1992.

3635

X) RGE núm. 1584/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis
o treballs tècnics que realitzà l'empresa "Soporte informático balear" a càrrec dels pressuposts 1993.

3635

Y) RGE núm. 1585/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cobrir
la plaça de restaurador en el Museu Puig des Molins d'Eivissa.

3635

Z) RGE núm. 1586/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inassistència
del tour operator Alitours als encontres amb la Conselleria de Turisme a l'ITB de Berlín.

3635

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1386/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data de
creació de l'empresa "Vidal, L".

3636

B) RGE núm. 1387/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a socis de
l'empresa "Vidal, L".

3636

C) RGE núm. 1388/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a capital
desemborsat pels socis de l'empresa "Vidal, L".

3636

D) RGE núm. 1389/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a objecte
social de l'empresa "Vidal, L".

3636
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E) RGE núm. 1390/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a previsió
dels ingressos de l'empresa "Vidal, L".

3636

F) RGE núm. 1391/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a previsió
de les despeses de l'empresa "Vidal, L", per al 1994.

3637

G) RGE núm. 1392/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a data de
creació de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA".

3637

H) RGE núm. 1393/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a socis de
l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA".

3637

I) RGE núm. 1394/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a capital
desemborsat pels socis de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA".

3637

J) RGE núm. 1395/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a objecte
social de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA".

3637

K) RGE núm. 1396/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a previsió
dels ingressos de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA", per al 1994.

3637

L) RGE núm. 1397/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a previsió
de les despeses de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA".

3637

M) RGE núm. 1398/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions
o inversions previstes a Santa Gertrudis (Eivissa).

3638

N) RGE núm. 1399/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a manca
de cobrament de la Direcció General de Transports a l'any 1993.

3638

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1539/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a modificació dels reials decrets 551/1985 i 20/1988.

3638

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1378/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a extensió a les Illes Balears de les emissions en sistema dual
català-castellà del canal de televisió "Tele-5".

3639

B) RGE núm. 1456/94, dels grups parlamentaris PP-UM, PSM I EEM,SOCIALISTA, i MIXT relativa a solidaritat amb el poble del
Burundi.

3639

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a remissió a la comissió de Cultura, Educació i Esports de la Proposició de llei RGE núm. 3106/93, de patrimoni
històrico-artístic de la CAIB i obertura del termini d'esmenes.

3640

B) Relativa a tramitació de resposta oral davant Ple per a les preguntes amb sol•licitud de resposta escrita RGE núms. 1149/94,
1150/94, 1151/94, 1152/94.

3640
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'abril del 1994, d'acord amb els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 1538/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, reguladora de
l'objecció de consciència i la prestació social substitutòria, a elevar,
si n'és el cas, al Congrés dels diputats.
Palma, a 6 d'abril 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 177 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la següent proposta d'iniciativa
legislativa davant el Congrés dels diputats, perquè en cas que sigui
aprovada pel Parlament de les Illes Balears, sigui presentada
davant la Mesa del Congrés dels diputats la present proposició de
llei de reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, reguladora
de l'objecció de consciència i la prestació social substitutòria.
Palma, 30 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
Exposició de motius.Els greuges comparatius existents amb els joves que
opten per la realització de la prestació social substitutòria al servei
militar, suposen una situació d'injustícia. No és admissible, com
diu l'exposició de motius de la Llei 48/1984, que la prestació
militar impliqui un grau d'exigència major que la prestació social.
Per corregir aquesta situació és necessari que sigui
reconeguda l'objecció sobrevinguda i que es pugui realitzar la
sol•licitud d'objecció en tot moment, fins i tot en el cas d'estar
incorporat ja a files i realitzant el servei militar, el qual amb la
sola presentació de la sol•licitud s'haurà d'interrompre.
D'altra banda, per acabar amb la discriminació actual
que pateixen els objectors que han de complir durant tretze mesos
els seus deures amb l'Estat, és imprescindible l'equiparació entre
el temps real de duració de la prestació social i el servei militar de
nou mesos.
Article únic.Els articles de la Llei 48/1984, de 26 de desembre,
reguladora de l'objecció de consciència i de la prestació social
substitutòria, que a continuació es relacionen, quedaran de la
forma següent:

Primer.- Article 2.2.
La sol•licitud de declaració d'objecció de consciència quan
es presenti abans de la data d'incorporació al servei militar en files,
suspendrà aquesta incorporació fins que existeixi resolució ferma
del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, o, en el seu cas,
dels òrgans jurisdiccionals pertinents.
Segon.- Article 2.3.
En cas d'haver-se produït la incorporació a files,
s'interromprà el compliment del servei militar fins que existeixi
resolució ferma del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, o,
en el seu cas, dels òrgans jurisdiccionals pertinents.
Tercer.- Article 8.3.
En la situació d'activitat, l'objector realitzarà les activitats
pròpies de la prestació social substitutòria en un règim anàleg a
l'establert per al servei militar. La duració de la situació d'activitat
serà fixada pel Govern mitjançant reial decret. En tot cas,
comprendrà un període de temps de nou mesos.
Disposició derogatòria.Queden derogats els articles 2.2 i 8.3 de la Llei 48/1984,
de 26 de desembre, reguladora de l'objecció de consciència i de la
prestació social substitutòria.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a política de menors i centres d'acollida.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1376/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a política hidràulica. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1377/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a política en matèria de transferències
corrents i de capital de la Presidència i Vice-presidència del Govern.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1384/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA , relativa a política turística en la temporada
d'hivern. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1385/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports del Govern de
la CA , relativa a xarxa de cases de cultura a les Illes Balears. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.9. MOCIONS

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 política de
menors i centres d'acollida.
Palma, a 28 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1301/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 301/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a criteris
de la Presidència del Govern en el desenvolupament de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1360/94, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 288/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política
general d'acció social (Mesa de 6 d'abril del 1994).
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)
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 política
hidràulica.
Palma, a 28 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpel•la el Govern sobre la política en
matèria de transferències corrents i de capital de la Presidència i
Vice-presidència del Govern.
Palma, a 28 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre la política turística en la temporada d'hivern.
Palma, a 16 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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 SOCIALISTA interpel•la l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports del Govern de la Comunitat
Autònoma sobre xarxa de cases de cultura a les Illes Balears.
Palma, a 9 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM I EEM
presenta la següent moció subsegüent a la interpel•lació RGE núm.
301/94, relativa a criteris de la Presidència del Govern en el
desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
1.- D'acord amb el que preveu l'article 9 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, el Govern promourà la llibertat, la
igualtat i el progrés socio-econòmic entre tots els ciutadans de les
Illes Balears en aquest sentit:
a) S'abstindrà d'enviar informatius o d'altres filmacions a
les televisions locals, per garantir la llibertat d'informació
i la igualtat d'oportunitats.
b) Distribuirà les subvencions garantint la igualtat
d'oportunitats d'acord amb els principis de transparència,
publicitat i lliure concurrència, eliminant així qualsevol
arbitrarietat.
c) Disposarà que les persones que estan mancades de
mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats
bàsiques de la vida tenguin accés a uns mínims de
subsistència amb finalitats de reinserció social.
2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat d'iniciar en aquest període de sessions el procediment per
a nomenar el primer síndic de greuges, per tal que pugui entrar en
vigor el proper 1 de gener del 1995.
3.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat d'iniciar en aquest període de sessions el procediment per
nomenar la Sindicatura de Comptes, per tal que pugui entrar en
funcionament el proper 1 de gener del 1995.
4.- El Govern de les Illes Balears presentarà a aquesta
cambra, en un termini de tres mesos, una comunicació sobre el
procés de transferències al consells insulars, desenvolupant l'article
39 de l'Estatut d'Autonomia.
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5.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
de donar més celeritat a la tramitació de les propostes d'atribució
de competències als consells insulars.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a iniciar, per via d'urgència, la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears aprovada per aquesta cambra el
gener del 1991.
7.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació pel descens de l'ús entre la població de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears.
8.- El Parlament de les Illes Balears fa una crida a tots
els ciutadans de les Illes a participar d'una manera activa en la
recuperació de l'ús de la nostra llengua.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dedicar més esforços a la normalització lingüística, especialment
a:
a) Promoure la progressiva normalització de l'ús de la
llengua catalana en l'Administració de Justícia de les
Illes Balears, d'acord amb l'article 11.3 de la Llei de
normalització lingüística.
b) Prosseguir de manera més activa la retolació pública
en llengua catalana, d'acord amb l'article 11.3 de la Llei
de normalització lingüística.
c) Complir rigorosament el Decret 100/90, que regula
l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la
Comunitat Autònoma.
d) Promoure l'ensenyament de i en llengua catalana a
tots els àmbits de l'ensenyament.
10.- D'acord amb l'article 17 i la disposició addicional
segona, i en aplicació de l'article 30 de la Llei de normalització
lingüística, el Govern durà a terme una política de col•laboració
en matèria de ràdio i televisió amb altres comunitats autònomes
que tenguin el català com a llengua pròpia.
11.- D'acord amb els articles esmentats a l'apartat
anterior, el Govern de les Illes Balears proposarà convenis de
col•laboració en matèria lingüística i cultural a la Generalitat de
Catalunya i a la Generalitat Valenciana.
12.- D'acord amb la disposició transitòria cinquena de la
Llei de normalització lingüística i el Decret 100/90, el Govern de
les Illes Balears vetllarà perquè els funcionaris de la Comunitat
Autònoma tenguin coneixement oral i escrit de la llengua catalana.
Palma, a 24 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la següent moció subsegüent a la interpel•lació RGE núm.
288/94, relativa a política general d'acció social.
1.- El Govern de la Comunitat Autònoma posarà el màxim
interès en les negociacions multilaterals de transferència de
l'Inserso, amb l'objectiu que estiguin tancades abans del mes de
juliol, a fi de poder planificar degudament la incorporació dels
serveis transferits en el pressupost per al 1995.
2.- En aplicació del principi de descentralització que
imposa la Llei 9/87, d'acció social, els centres d'àmbit insular o
municipal actualment gestionats per l'Inserso seran transferits al
consell insular o ajuntament corresponent immediatament després
de la seva assumpció per part de la Comunitat Autònoma
3.- A fi de donar compliment al mandat contingut a
l'article 25 de la Llei 9/87, d'acció social, de procurar la major
integració de la gestió i ordenació de la política d'acció social, totes
les competències en aquesta matèria seran adscrites a una sola
conselleria, eliminant l'actual dispersió entre les conselleries de
Governació i de Sanitat.
4.- El Govern de la Comunitat Autònoma iniciarà
immediatament les consultes del projecte de llei del menor amb els
col•lectius professionals i especialitzats corresponents, a fi de poder
presentar el projecte al Parlament dins el proper període de sessions.
5.- En el termini de sis mesos, el Govern de la Comunitat
Autònoma, prèvia la realització dels corresponents estudis sobre la
situació actual i de l'assistència a la tercera edat a les Illes Balears
i balanç de necessitats, presentarà al Parlament per al seu debat i
aprovació el Pla gerontològic de les Illes Balears.
Palma, a 24 de març del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1302/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inspeccions a
centres que treballen amb energia nuclear. (Mesa de 6 d'abril del
1994).
RGE núm. 1366/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a estat actual
dels recursos contra la Len. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1367/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a expedients
sancionadors oberts per la Conselleria de Turisme que han acabat en
sancions. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1368/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a estat de les
obres acollides al Pla d'embelliment de les zones turístiques. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1407/94, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a afectats per
les expropiacions de terrenys per a la construcció del 2n cinturó de
ronda d'Eivissa. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1369/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a serveis
d'informació de la Conselleria de Turisme. (Mesa de 6 d'abril del
1994).

RGE núm. 1408/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
execució detallada del programa Envireg els anys 1992 i 1993. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1370/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
remissió al Mec del temari corresponent a vuit places de "filologia
balear". (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1409/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
programa experimental de reutilització de fangs en la planta de
compost de Felanitx. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1371/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a tramitació de l'expedient d'expropiació del camí de Cala
Varques. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1410/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
121400 Institut Balear de la Funció Pública. (Mesa de 6 d'abril del
1994).

RGE núm. 1372/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a doblers
destinats al Foment de Turisme. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1373/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a situació del Pla
director de tractament de fangs de depuradores. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1381/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a quantitats
pagades en concepte de productivitat i gratificacions. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1400/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
subvencions i ajudes per als ajuntaments per a l'atenció de serveis
socials i d'assistència social. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1401/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
programes inclosos en el Pla gerontològic per a creació de places
diürnes. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1402/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
guarderies infantils laborals que varen rebre subvencions durant
l'any 1993. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1403/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
programes per al desplegament de serveis d'atenció a la primera
infància. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1404/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
programes experimentals per a prevenció i tractament de famílies
a les quals es produeixen maltractaments d'infants. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1405/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
"iniciativa Now". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1406/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
"iniciativa Horizon". (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1411/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
612400 gestió de tresoreria secció 32. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1412/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
612400 gestió de tresoreria secció 31. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1413/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
322000 programes comunitaris. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1414/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
455100 promoció, serveis i activitats per a joventut. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1415/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
412100 assistència hospitalària, hospital Joan March. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1416/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
413200 control sanitari. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1417/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
612400 gestió de tresoreria C. ingressos secció 18. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1418/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
513200 conservació i explotació xarxa de carreteres. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
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RGE núm. 1419/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
612400 gestió de tresoreria secció 17. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1431/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Planells
i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a taxes en
matèria de carreteres segons la Llei 7/89. (Mesa de 6 d'abril del
1994).

RGE núm. 1420/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
511100 Direcció i Seccions Generals secció 17. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1432/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Planells
i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
sobre loteries a cada una de les illes durant el 1993. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

RGE núm. 1421/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
121200 gestió personal de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1422/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
gestió de tresoreria (article 87) subprograma 612400. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1423/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
ordenació del turisme. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1433/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Planells
i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a taxes en
matèria de turisme segons la Llei 7/89. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1434/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Planells
i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
de l'impost sobre actes jurídics documentals durant el 1993. (Mesa de
6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1435/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Planells
i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tributació
dels jocs de sort, envit o atzar, recaptació durant el 1993. (Mesa de
6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1436/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Planells
i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recaptació
de l'impost sobre el patrimoni de ls persones durant el 1993. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1424/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de previsió d'ingressos, durant l'any 1993, al subprograma
Institut de relacions amb les Regions Europees. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1468/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 121000 de la secció 31 serveis comuns. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

RGE núm. 1425/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a crèdits renovats en atenció a la clàusula 3ª del conveni signat amb
"Red Comercial de Calzados, SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1469/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612500 de la secció 31 serveis comuns. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

RGE núm. 1426/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a préstecs amb els quals el Govern de la CAIB ha donat suport
d'acord amb el conveni signat amb "Red Comercial de Calzados,
SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1470/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 411100 de la secció 74 Servei Balear de Salut.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1427/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a subvenció prevista en la clàusula 2ª del conveni signat amb "Red
Comercial de Calzados, SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1428/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a renovació del conveni signat amb "Red Comercial de Calzados,
SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1429/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Planells i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
recaptació de l'impost general sobre successions i donacions durant
el 1993. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1430/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Planells i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
recaptació de l'impost general sobre transmissions entre vius durant
el 1993. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1471/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
capítol 4, subprograma 1121000 de la secció 11 Presidència. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1472/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 751200 de la secció 12 Turisme. (Mesa de
6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1473/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 422002 de la secció 13 Cultura. (Mesa de
6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1474/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 457001 de la secció 13 Cultura. (Mesa de
6 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1475/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 458002 de la secció 13
Cultura. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1487/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 443200 atenció i defensa del consumidor,
a la secció 18 Sanitat i Seguretat Social. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1476/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 511200 accions de foment, a
la secció 14 Economia i Hisenda. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1488/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 321100 formació professional
ocupacional, a la secció 19 Treball i Transports. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1477/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 612100 previsió i política
econòmica, a la secció 14 Economia i Hisenda. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).

RGE núm. 1489/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 513300 ordenació i inspecció del
transport, a la secció 19 Treball i Transports. (Mesa de 6 d'abril del
1994).

RGE núm. 1478/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 533200 conservació i millora
del medi natural, a la secció 15 Agricultura i Pesca. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

RGE núm. 1490/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 621100 reforma de les estructures, a la
secció 20 Comerç i Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1479/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 711100 millora dels serveis, a
la secció 15 Agricultura i Pesca. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1491/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 724100 promoció industrial, a la secció
20 Comerç i Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1480/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 712300 millora productivitat,
a la secció 15 Agricultura i Pesca. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1492/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 121301 manteniment, serveis centrals, a
la secció 21 Adjunta a Presidència. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1481/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 712400 foment modernització
d'estructures productives, a la secció 15 Agricultura i Pesca. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1493/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 124201 relacions amb altres
administracions, a la secció 21 Adjunta a Presidència. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

RGE núm. 1482/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 511100 direcció i serveis
generals, a la secció 17 Obres Públiques i Ordenació del Territori.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1494/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 415101 activitat per a la joventut, a la
secció 21 Adjunta a Presidència. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1483/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 314100 promoció i ajudes
socials, a la secció 18 Sanitat i Seguretat Social. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1484/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 411100 direcció i serveis
generals, a la secció 18 Sanitat i Seguretat Social. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1485/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 413100 promoció de la salut,
a la secció 18 Sanitat i Seguretat Social. (Mesa de 6 d'abril del
1994).
RGE núm. 1486/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del capítol 4, subprograma 413101 pla regional de
drogues, a la secció 18 Sanitat i Seguretat Social. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

RGE núm. 1495/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del capítol 4, subprograma 121000 serveis generals, a la secció 31
Serveis Comuns i funcions no classificades. (Mesa de 6 d'abril del
1994).
RGE núm. 1496/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 112100 de Presidència del Govern. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1497/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 112200 de Presidència del Govern. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1498/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 126100 de Presidència del Govern. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
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RGE núm. 1499/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 126500 de Presidència del Govern.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1512/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 611100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1500/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 134100 de Presidència del Govern.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1513/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1501/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 751100 de la Conselleria de Turisme.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1514/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612200 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1502/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 422002 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1515/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 612300 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1503/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 422007 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1516/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1504/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 451001 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1517/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 613100 de la Conselleria d'Economia i Hisenda del
Govern. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1505/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 451004 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1518/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 711100 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
(Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1506/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 453005 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1519/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 431200 de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1507/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 455001 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1520/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 432100 de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1508/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1521/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 433100 de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1509/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 455002 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1522/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 511100 de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1510/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 457001 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1523/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 513200 de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1511/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 458001 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1524/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i
Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despeses
del subprograma 411100 de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1525/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 412100 de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1526/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 413100 de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1527/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 443200 de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1528/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 511200 de la Conselleria de Treball i
Transports. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
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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 escrita.
Quins centres que treballen amb energia nuclear han estat
inspeccionats? Amb quins resultats?
Quines mesures preventives s'han de prendre? Quines
revisions periòdiques s'han de realitzar?
On es practiquen les revisions? Amb quin cost i a compte
de qui van les despeses?
Quin tractament es dóna als residus radioactius?
Palma, a 24 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 1529/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 443400 de la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1530/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 621000 de la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1531/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 621100 de la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin és l'estat actual de cada un dels recursos contra la
Llei d'espais naturals pendents de sentència ferma?

RGE núm. 1532/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 721100 de la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1533/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 724100 de la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1534/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 121301 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1535/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 124200 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1536/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 455101 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1537/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses del subprograma 463100 de la Conselleria Adjunta a la
Presidència. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quants dels expedients sancionadors oberts per la
Conselleria de Turisme per reclamacions de clients han acabat en
sancions? Quina és la quantitat posada i la cobrada per aquestes
sancions?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quin és l'estat actual de totes les obres acollides al Pla
d'embelliment de les zones turístiques?

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

Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins doblers ha destinat la Conselleria de Turisme
(Ibatur) durant l'any 1993 als "Foment de Turisme" 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.
De quins serveis d'informació de cara al turista que ens
visita disposa la Conselleria de Turisme?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Palma, a 29 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
En quina situació es troba la redacció del Pla director de
tractament de fangs de depuradores i transformació en compost?

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

Té previst el Govern presentar-lo al Parlament?
Quan està prevista l'adjudicació del seu contracte,
anunciada el mes d'agost del 1993?

La revista d'informació professional d'educació Escuela
Española informa al núm. 3179 de 24.2.94 que el Ministeri
d'Educació i Ciència ha lliurat als sindicats l'oferta d'ocupació
pública docent per al 1994. L'oferta referent al cos de mestres
inclou vuit places corresponents a "Filologia balear".
Ha remès el Mec a la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports el temari corresponent a aquestes vuit places, ja que no
ha estat publicat amb la resta de temaris (BOE 21.10.93)?
Palma, a 29 de març del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines quantitats s'han pagat durant el primer trimestre de
l'any 1994 a cadascuna de les conselleries i organismes autònoms
del Govern de les Illes Balears, en concepte de productivitat i
gratificacions "bufandes", especificant el nom del perceptor, lloc de
treball i el motiu de la percepció?
Palma, a 29 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Quin és l'estat de tramitació de l'expedient d'expropiació
del Camí de Cala Varques, al terme municipal de Manacor?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de març del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.
Quins ajuntaments de la CAIB dediquen a l'acció social
segons la Llei 9/87, d'acció social, dotacions no inferiors al 6% dels
seus pressuposts anuals?
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Com s'ha manifestat a la pràctica la preferència en la
concessió de subvencions i ajudes per part del Govern de la CAIB
per a l'atenció de serveis socials i d'assistència social a què tenen
dret aquests ajuntaments d'acord amb l'article 33.2 de la Llei 9/87,
d'acció social?
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Quin pressupost total tenien i quina era l'aportació de cada
una de les administracions implicades (central, autònoma i local)?
Quina valoració fa el Govern d'aquestes actuacions?
Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins programes va incloure el Govern de la CAIB
durant l'any 1993 en el Pla gerontològic per a creació de places
diürnes?
Quin pressupost total tenien aquests programes?
Quina va ser l'aportació de fons propis de les
administracions autònoma i local?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins programes experimentals es varen dur a terme l'any
1993 dins el marc del conveni de col•laboració amb el Ministeri
d'Afers Socials per a la prevenció i tractament de famílies a les
quals es produeixen maltractaments d'infants?
Quin pressupost tenien aquests programes i quina era
l'aportació de cada una de les administracions implicades (central,
autònoma i local)?
Quina valoració fa el Govern d'aquestes actuacions?

Quina valoració fa el Govern d'aquestes actuacions?
Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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.
Quines guarderies laborals varen rebre subvenció durant
l'any 1993 i en quina quantia, amb càrrec al crèdit del Ministeri
d'Afers Socials adjudicat a la CAIB per aquest concepte?
Quina aportació de fons propis va fer el Govern de la
CAIB a aquest programa?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin pressupost va destinar el Govern de la CAIB a la
"Iniciativa Now" per al seu període de vigència 1991-1993?
Quina aportació correspon dins aquest pressupost a cada
una de les administracions que hi varen participar (europea, central,
autònoma i local)?
Quins projectes es varen finançar amb aquest pressupost?

Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

Quina avaluació ha fet el Govern dels seus resultats?
Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

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.
Quins programes es varen dur a terme l'any 1993 dins el
marc del conveni amb el Ministeri d'Afers Socials per al
desplegament de serveis d'atenció a la primera infància?

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.
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Quin pressupost va destinar el Govern de la CAIB a la
"Iniciativa Horizon" per al seu període de vigència 1991-1994?

Quins són els resultats, les conclusions i el propi programa
experimental de reutilització de fangs desenvolupat per l'esmentada
conselleria a la planta de compost de Felanitx?

Quina aportació correspon dins aquest pressupost a cada
una de les administracions que hi varen participar (europea,
central, autònoma i local)?

Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quins projectes s'han finançat amb aquest pressupost?
Quina valoració provisional fa el Govern dels seus

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

resultats?
U)
Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els afectats per les expropiacions de terrenys
per a la construcció del 2n cinturó de ronda d'Eivissa
(especificant-ne relació detallada dels béns afectats i situació
actual de la tramitació dels expedients: aprovats, recorreguts,
pagats o altres incidències que hagin existit)?
Palma, a 22 de març del 1994.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Per quin motiu el subprograma 121400 Institut Balear
Funció Pública tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un
crèdit definitiu de 5.000.000 de pessetes i el contret líquid a
31.12.93 ha estat de 0 pessetes?
Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Per quin motiu el subprograma 612400 gestió tresoreria
secció 32 tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un crèdit
definitiu de 39.200.000 de pessetes i el contret líquid a 31.12.93 ha
estat de 0 pessetes?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina ha estat l'execució detallada del programa Envireg
realitzat per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, corresponent als anys 1992 i 1993?
Palma, a 16 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines són les despeses d'inversió fetes per la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i la
Comunitat Europea el 1992 i 1993, a la planta de compost de
Felanitx, dins el programa experimental de reutilització de fangs?

Palma, a 21 de març 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.
Per quin motiu el subprograma 612400 gestió tresoreria
secció 31 tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un crèdit
definitiu de 1.519.278.563 pessetes i el contret líquid a 31.12.93 ha
estat de 0 pessetes?
Palma, a 21 de març 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.

Y)

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.

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.

Per quin motiu el subprograma 322000 programes
comunitaris tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un
crèdit definitiu de 1.241. 919.776 pessetes i el contret líquid a
31.12.93 ha estat de 386.281.200 pessetes?

Per quin motiu el subprograma 612400 gestió tresoreria C.
ingressos secció 18 tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos
un crèdit definitiu de 30.030.432 pessetes i el contret líquid a
31.12.93 ha estat de 0 pessetes?

Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 21 de març 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.

Z)

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.

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.

Per quin motiu el subprograma 455101 promoció,
serveis i activitats per a joventut tenia previst en els seus
pressuposts d'ingressos un crèdit definitiu de 8.050.000 pessetes
i el contret líquid a 31.12.93 ha estat de 0 pessetes?

Per quin motiu el subprograma 513200 conservació i
explotació xarxa carreteres tenia previst en els seus pressuposts
d'ingressos un crèdit definitiu de 381.395.000 pessetes i el contret
líquid a 31.12.93 ha estat de 246.276.995 pessetes?

Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 21 de març 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.

AA)

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.

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.

Per quin motiu el subprograma 412100 assistència
hospitalària, hospital Joan March tenia previst en els seus
pressuposts d'ingressos un crèdit definitiu de 774.075.000 pessetes
i el contret líquid a 31.12.93 ha estat de 450.959.860 pessetes?

Per quin motiu el subprograma 612400 gestió tresoreria
secció 17 tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un crèdit
definitiu de 94.433.100 pessetes i el contret líquid a 31.12.93 ha
estat de 30.265.684 pessetes?

Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 21 de març 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.

AB)

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.

Per quin motiu el subprograma 413200 control sanitari
tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un crèdit definitiu
de 186.271.683 pessetes i el contret líquid a 31.12.93 ha estat de
24.291.864 pessetes?
Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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Per quin motiu el subprograma 511100 direcció i
seccions generals secció 17 tenia previst en els seus pressuposts
d'ingressos un crèdit definitiu de 92.776.000 pessetes i el contret
líquid a 31.12.93 ha estat de 30.265.684 pessetes?
Palma, a 21 de març 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.
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.
Per quin motiu el subprograma Institut de relacions amb
les regions europees tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos
un crèdit definitiu de 20.000.000 de pessetes i el contret líquid a
31.12.93 ha estat de 5.493.682 pessetes?

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Per quin motiu el subprograma 121200 gestió personal
de la Comunitat Autònoma tenia previst en els seus pressuposts
d'ingressos un crèdit definitiu de 20.000.000 de pessetes i el
contret líquid a 31.12.93 ha estat de 0 pessetes?
Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 21 de març 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.
D'acord amb el conveni signat pel Govern de la Comunitat
i Red Comercial de Calzados, SA (grup d'empreses Yanko):

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

Atenent que l'esmentada empresa es troba en suspensió de
pagaments i que la clàusula 3ª del conveni signat permet renovar el
conveni durant tota la via del/s préstec/s, quants i quins crèdits s'han
renovat atenent l'esmentada clàusula, detallant l'impost total del
préstec, l'entitat financera i les condicions?
Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Per quin motiu el subprograma gestió de tresoreria
(article 87), subprograma 612400 tenia previst en els seus
pressuposts d'ingressos un crèdit definitiu de 382.353.395 pessetes
i el contret líquid a 31.12.93 ha estat de 0 pessetes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Per quin motiu el subprograma ordenació del Turisme
tenia previst en els seus pressuposts d'ingressos un crèdit definitiu
de 365.000.000 de pessetes i el contret líquid a 31.12.93 ha estat
de 143.675.717 pessetes?
Palma, a 21 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
D'acord amb el conveni signat pel Govern de la Comunitat
i Red Comercial de Calzados, SA (grup d'empreses Yanko):
A quants i a quins préstecs ha donat suport el Govern de
la Comunitat, detallant l'entitat financera, la quantia total del
préstec, els interessos subvencionats, la motivació del préstec, els
anys 1991, 1992, 1993 i 1994?
Palma, a 25 de març 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.

AM)

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.

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 conveni signat pel Govern de la
Comunitat i Red Comercial de Calzados, SA (grup d'empreses
Yanko):

Quin ha estat l'import liquidat i que s'ha recaptat a cada
una de les illes en concepte d'impost sobre transmissions entre vius
durant l'any 1993?

Va donar el Govern de la Comunitat la subvenció
prevista en la clàusula 2ª, de 75.745.945 pessetes, l'any 1991, a
l'empresa esmentada?

Quants d'expedients presentats a cada una de les illes
durant l'any 1993 per transmissions entre vius fetes queden pendents
de comprovació per la Conselleria d'Economia i Hisenda?

Palma, a 25 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quants d'expedients per transmissions entre vius fetes a
cada una de les illes corresponents a l'any 1992 han tengut
complementàries recaptades durant l'any 1993 i quin ha estat
l'impost recaptat per aquestes liquidacions?

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

Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

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, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

D'acord amb el conveni signat pel Govern de la
Comunitat i Red Comercial de Calzados, SA (grup d'empreses
Yanko):

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

Ha renovat el Govern el conveni esmentat d'acord amb
la clàusula 3ª, detallant la data de renovació i els períodes pels
quals s'ha renovat?
Palma, a 25 de març 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.
Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a cada una de
les illes durant el 1993 per taxes de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, Servei de Carreteres segons la Llei 7/89?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

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.

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

Quin ha estat l'import liquidat i que s'ha recaptat a cada
una de les illes durant l'any 1993 en concepte d'impost general
sobre successions i donacions?

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 d'expedients presentats durant l'any 1993 a cada
una de les illes per successions i donacions queden pendents de
comprovació per la Conselleria d'Economia i Hisenda?

Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a cada una de
les illes durant l'any 1993 en concepte d'impost sobre loteries?

Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

3620

BOPIB núm.130 - 12 d'abril del 1994

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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.

Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a cada una
de les illes durant l'any 1993 per taxes de la Conselleria de
Turisme?

Quines han estat les despeses de la secció 31 serveis
comuns, durant l'any 1992 del subconcepte 22609 despeses diverses
del subprograma 121000 serveis generals, especificant-ne el
concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?

Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a cada una
de les illes durant l'any 1993 en concepte d'impost sobre actes
jurídics documentats?
Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 31 serveis
comuns, durant l'any 1992 dels subconceptes 22602 publicitat i
propaganda i 22706 estudis i treballs tècnics del subprograma
612500 diversificació de l'activitat econòmica, especificant-ne el
concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?

AU)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.
Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a cada una
de les illes durant l'any 1993 en concepte d'impost sobre el bingo?
Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 74 Servei Balear
de Salut, durant l'any 1993, desglossant les despeses per capítols del
subconcepte 24000 dotació per a serveis nous del subprograma
411100 direcció i serveis generals, especificant-ne el concepte de la
despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Quin ha estat l'import final que s'ha recaptat a cada una
de les illes durant l'any 1993 en concepte d'impost sobre el
patrimoni de les persones?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Francesc Planells i Costa.

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.

BOPIB núm.130 - 12 d'abril del 1994
Quines han estat les despeses de la secció 11, durant
l'any 1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 112100 Presidència de Govern, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quines han estat les despeses de la secció 13 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 458002 protecció del patrimoni, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 12 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 441100 altres empreses i ens públics, especificant-ne
el concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i
el decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 14 durant l'any
1993 del subconcepte 4700 a empreses privades del subprograma
511200 accions de foment, especificant-ne el concepte de la
transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el decret en el qual
es basa la subvenció?

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13 durant l'any
1993 dels subconceptes 46101 a consells insulars i 47000 a
empreses privades del subprograma 422002 experimentació i
difusió del model educatiu, especificant-ne el concepte de la
transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el decret en el
qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 14 durant l'any
1993 dels subconceptes 44000 TC de la CAIB i 48000 a famílies i
institucions del subprograma 612100 previsió i política econòmica,
especificant-ne el concepte de la transferència, la quantitat, la data,
el perceptor i el decret en el qual es basa la subvenció?

BD)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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 han estat les despeses de la secció 13 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 457001 promoció de l'esport, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat les despeses de la secció 15 durant l'any
1993 del subconcepte 47000 a empreses privades del subprograma
533200 conveni i millora del medi natural, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 17 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 511100 direcció i serveis generals, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 15 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 711100 millora dels serveis, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 18 durant l'any
1993 dels subconceptes 48060, beques a disminuïts, 48062,
beneficència d'urgència i 48066 eradicació bosses de pobresa del
subprograma 314100 promoció i ajudes socials, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 15 durant l'any
1993 dels subconceptes 44000 de la CAIB i 48000 a famílies i
institucions del subprograma 712300 millora productivitat,
especificant-ne el concepte de la transferència, la quantitat, la
data, el perceptor i el decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 15 durant l'any
1993 dels subconceptes 44000 de la CAIB, 46000 ajuntaments i
48000 a famílies i institucions del subprograma 712400 foment
modernització estructures productives, especificant-ne el concepte
de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el decret en
el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 18 durant l'any
1993 dels subconceptes 41100 a altres organismes autònoms i
48000 a famílies i institucions del subprograma 411100 direcció i
serveis generals, especificant-ne el concepte de la transferència, la
quantitat, la data, el perceptor i el decret en el qual es basa la
subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 18 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 413100 promoció de la salut, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
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Quines han estat les despeses de la secció 19 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 321100 formació professional ocupacional,
especificant-ne el concepte de la transferència, la quantitat, la data,
el perceptor i el decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 18 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 413101 Pla regional de drogues, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 19 durant l'any
1993 del subconcepte 47000 empreses privades del subprograma
513300 ordenació i inspecció del transport, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 18 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 443200 atenció i defensa del consumidor,
especificant-ne el concepte de la transferència, la quantitat, la
data, el perceptor i el decret en el qual es basa la subvenció?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 20, durant l'any
1993 dels subconceptes 48026 assistència tècnica i 48027 promoció
intangibles del subprograma 621100, especificant-ne el concepte de
la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el decret en el
qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 20 durant l'any
1993 del subconcepte 44000 de la CAIB del subprograma 724100
promoció industrial, especificant-ne el concepte de la transferència,
la quantitat, la data, el perceptor i el decret en el qual es basa la
subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 21 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 121301 manteniment, serveis centrals, especificantne el concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor
i el decret en el qual es basa la subvenció?

Quines han estat les despeses de la secció 31 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 121000 serveis generals, especificant-ne el concepte
de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el decret en el
qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de Presidència durant l'any
1993 dels subconceptes 22601 atencions protocolàries, 22602
publicitat i propaganda, 22606 reunions i conferències i 22706
estudis i treballs tècnics del subprograma 112100 Presidència,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la secció 21 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 124200 relacions amb altres administracions,
especificant-ne el concepte de la transferència, la quantitat, la
data, el perceptor i el decret en el qual es basa la subvenció?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 21 durant l'any
1993 del subconcepte 48000 a famílies i institucions del
subprograma 415101 activitat per a la joventut, especificant-ne el
concepte de la transferència, la quantitat, la data, el perceptor i el
decret en el qual es basa la subvenció?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de Presidència durant l'any
1993 dels subconceptes 22601 atencions protocolàries, 22602
publicitat i propaganda, 22703 postals i 22706 estudis i treballs
tècnics del subprograma 112200 relacions institucionals,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de Presidència durant l'any
1993 dels subconceptes 22100 subministraments, 22601 atencions
protocolàries, 22700 neteja i endreç i 22709 altres treballs del
subprograma 126100, especificant-ne el concepte de la despesa, la
quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)

CG)

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

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

Quines han estat les despeses de Presidència durant l'any
1993 dels subconceptes 22602 publicitat i propaganda, 22606
reunions i conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 126500, especificant-ne el concepte de la despesa,
la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona
que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1993 del subconcepte 22706 estudis
i treballs tècnics del subprograma 422002 Direcció General
d'Educació, especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat,
la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)

CH)

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

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

Quines han estat les despeses de Presidència durant l'any
1993 del subconcepte 22601 atencions protocolàries del
subprograma 134100, especificant-ne el concepte de la despesa,
la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona
que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes 22606
reunions i conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 422007 formació musical i creació escoles música,
centre de cost 13202 conservatori, especificant-ne el concepte de la
despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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

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.

CI)

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Turisme durant l'any 1993 dels subconceptes 22100
subministraments, 22200 comunicacions i transports, 22601
atencions protocolàries, 22706 estudis i treballs tècnics i 23000
dietes del subprograma 751100 direcció i serveis generals,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes 22100
subministraments, 22200 comunicacions i transports, 22601
atencions protocolàries, 22602 publicitat i propaganda, 22606
reunions i conferències, 22609 altres despeses diverses, 22706
estudis i treballs tècnics i 22709 altres treballs del subprograma
451001 Secretaria General Tècnica, especificant-ne el concepte de
la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

CM)

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

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

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes
22601 atencions protocolàries, 22602 publicitat i propaganda,
22606 reunions i conferències, 22609 altres despeses diverses,
22706 estudis i treballs tècnics i 22709 altres treballs del
subprograma 451004 Comissió Interdepartamental de la Dona,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1993 del subconcepte 22606
reunions i conferències del subprograma 455002 tercera edat, centre
de cost 13101, especificant-ne el concepte de la despesa, la
quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes
22609 altres despeses diverses, 22706 estudis i treballs tècnics i
22709 altres treballs del subprograma 453005 arts plàstiques,
centre de cost 13102 Llotja, especificant-ne el concepte de la
despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes 22606
reunions i conferències i 22709 altres treballs del subprograma
455002 tercera edat, centre de cost 13108 Centre social de Manacor,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes
22601 atencions protocolàries, 22602 publicitat i propaganda,
22606 reunions i conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 455001 Servei de promoció sòcio-cultural, centre de
cost 13101, especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat,
la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1993 dels subconceptes 22601
atencions protocolàries, 22602 publicitat i propaganda, 22606
reunions i conferències, 22609 altres despeses diverses, 22706
estudis i treballs tècnics, 22709 altres treballs i 22799 treballs
realitzats per altres empreses del subprograma 457001 Direcció
General d'Esports, especificant-ne el concepte de la despesa, la
quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que
ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)

CS)

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

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

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1993 del subconcepte
22706 estudis i treballs tècnics del subprograma 458001
Arqueologia, centre de cost 13109 servei de Patrimoni,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1993 del subconcepte 22706
estudis i treballs tècnics del subprograma 612200 promoció i
política pressupostària, centre de cost 14300 Direcció General de
Pressuposts, especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat,
la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)

CT)

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

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

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1993 dels subconceptes 22601
atencions protocolàries, 22602 publicitat i propaganda, 22606
reunions i conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 611100 Direcció General, centre de cost 1400,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1993 dels subconceptes 22601
atencions protocolàries, 22200 comunicacions i transports, 22606
reunions i conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 612300 control intern i comptabilitat pública,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)

CU)

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

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

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1993 del subconcepte 22706
estudis i treballs tècnics del subprograma 612100 previsió i
política econòmica, centre de cost 14100, especificant-ne el
concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1993 dels subconceptes 22606
reunions i conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 613100 gestió i inspecció de tributs, centre de cost
14200 Direcció General d'Hisenda, especificant-ne el concepte de
la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)

CZ)

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.

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1993 del subconcepte 24000
dotació per a serveis nous del subprograma 613100 gestió i
inspecció de tributs, centre de cost 14204 imposts de nova
implantació, especificant-ne el concepte de la despesa, la
quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona
que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1993 dels
subconceptes 22601 atencions protocolàries i 22706 estudis i
treballs tècnics del subprograma 432100 planificació i ordenació
urbanística, especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat,
la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que ha
realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)

DA)

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.

Quines han estat les despeses de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 1993 dels subconceptes 22100,
subministraments, 22200 comunicacions i transports, 22601
atencions protocolàries, 22602 publicitat i propaganda, 22606
reunions i conferències, 22706 estudis i treballs tècnics i 23000
dietes, locomoció del subprograma 711100 millora dels serveis,
centre de cost 15002 Conselleria i Secretaria General Tècnica,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1993 dels
subconceptes 22200 comunicacions i transports, 22606 reunions i
conferències, 22609 altres despeses diverses, 22706 estudis i
treballs tècnics i 23000 dietes, locomoció i trasllats del subprograma
433100 protecció del medi ambient, especificant-ne el concepte de
la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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

DB)

CY)

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.
Quines han estat les despeses de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1993 dels
subconceptes 22200 comunicacions i transports, 22602 publicitat
i propaganda i 22606 reunions i conferències del subprograma
431200 habitatge i arquitectura, especificant-ne el concepte de la
despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la
persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Quines han estat les despeses de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1993 dels
subconceptes 22601 atencions protocolàries, 22602 publicitat i
propaganda i 22609 altres despeses diverses del subprograma
511100 Direcció i Serveis Generals de la conselleria, especificantne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)

DF)

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.

Quines han estat les despeses de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1993 dels
subconceptes 22602 publicitat i propaganda, 22606 reunions i
conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del subprograma
513200 conservació i explotació de la xarxa de carreteres,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social durant l'any 1993 del subconcepte 22602
publicitat i propaganda del subprograma 413100 promoció de la
salut, especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data,
el proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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

DG)

DD)

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.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant l'any 1993 dels subconceptes
22200 comunicacions i transports, 22601 atencions protocolàries,
22602 publicitat i propaganda i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 411100 Direcció i Serveis Generals, especificant-ne
el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social durant l'any 1993 dels subconceptes 22602
publicitat i propaganda i 22706 estudis i treballs tècnics del
subprograma 443200 atenció i defensa del consumidor,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant l'any 1993 del subconcepte 22100
subministraments del subprograma 412100 assistència
hospitalària, especificant-ne el concepte de la despesa, la
quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona
que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria de Treball
i Transports durant l'any 1993 dels subconceptes 22601 atencions
protocolàries, 22602 publicitat i propaganda, 22606 reunions i
conferències i 22706 estudis i treballs tècnics del subprograma
511200 Direcció i Serveis Generals, especificant-ne el concepte de
la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat les despeses de la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1993 del subconcepte 22706 estudis i
treballs tècnics del subprograma 443400 energia i medi ambient,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1993 dels subconceptes 22601 atencions
protocolàries i 22602 publicitat i propaganda del subprograma
721100 Direcció i Serveis Generals, especificant-ne el concepte de
la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com
la persona que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)

DM)

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.

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1993 del subconcepte 22606
reunions i conferències del subprograma 621000 promoció i
regulació de l'artesania, especificant-ne el concepte de la despesa,
la quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona
que ha realitzat i/o ordenat la despesa?

Quines han estat les despeses de la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1993 dels subconceptes 22200
comunicacions i transports, 22602 publicitat i propaganda, 22606
reunions i conferències i 22709 altres treballs del subprograma
724100 promoció industrial i tecnològica, especificant-ne el
concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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

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.

DN)

Quines han estat les despeses de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1993 dels subconceptes 22602
publicitat i propaganda, 22606 reunions i conferències, 22609
altres despeses diverses, 22706 estudis i treballs tècnics i 22709
altres treballs del subprograma 621100 reforma de les estructures,
especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el
proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o
ordenat la despesa?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria Adjunta a
la Presidència durant l'any 1993 dels subconceptes 22601 atencions
protocolàries i 22706 estudis i treballs tècnics del subprograma
121301 manteniment, serveis centrals i inversions, especificant-ne
el concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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

DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Quines han estat les despeses de la Conselleria Adjunta
a la Presidència durant l'any 1993 del subconcepte 22609 altres
despeses diverses del subprograma 124200 relacions amb altres
administracions, especificant-ne el concepte de la despesa, la
quantitat, la data, el proveïdor o perceptor, així com la persona
que ha realitzat i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria Adjunta
a la Presidència durant l'any 1993 dels subconceptes 22602
publicitat i propaganda i 22606 reunions i conferències del
subprograma 455101 serveis per a la joventut, especificant-ne el
concepte de la despesa, la quantitat, la data, el proveïdor o
perceptor, així com la persona que ha realitzat i/o ordenat la
despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la Conselleria Adjunta
a la Presidència durant l'any 1993 del subconcepte 22706 estudis
i treballs tècnics del subprograma 463100 atenció i servei al
ciutadà, especificant-ne el concepte de la despesa, la quantitat, la
data, el proveïdor o perceptor, així com la persona que ha realitzat
i/o ordenat la despesa?
Palma, 3 de març del 1994.
El diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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RGE núm. 1304/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a connexió de la
xarxa de distribució d'aigua amb els vaixells que suposadament la
transportaran. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1305/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subministrament
d'aigua provinent de Tarragona. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1447/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
motius de la baixa del concepte 443500.76100. Consells Insulars dels
pressuposts del 1993. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1466/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a tributació sobre el
joc. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1568/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a imposts sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (contribuents de
l'Isiquiema). (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1569/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (subjectes passius de
l'Isiquiema). (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1570/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (figura tributària que
s'assembli a Isiquiema). (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1571/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient (figura tributària que
s'assembli a Isiquiema). (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1572/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
termini del concessionari del túnel de Sóller per resoldre
finançament. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1573/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
causes per concedir la tercera pròrroga en el termini de construcció
del túnel de Sóller. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 157494, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per
a l'urbanisme de les Pitiüses. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1575/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer
i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures a
prendre per evitar l'overbooking. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1299/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a contingut de
l'informe favorable de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori per a la declaració d'interès social del camp de golf
"Golf de Ibiza, SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1300/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a tramitacions de
concessions de proveïment d'aigües en alta a empreses de les
Pitiüses. (Mesa de 6 d'abril del 1994).

RGE núm. 1576/94, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a aportació per
finançar la construcció de l'Institut d'ensenyança secundària de
Ferreries (Menorca). (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1577/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
resposta a la petició de documentació núm. 732/93. (Mesa de 6
d'abril del 1994).

3632

BOPIB núm.130 - 12 d'abril del 1994

RGE núm. 1578/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a resposta a la petició de documentació 731/93. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1579/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a resposta a la petició de documentació núm. 4654/92. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1580/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mesures per controlar el compliment de l'ordre que eleva fins a un
màxim de quinze anys l'edat dels nins que acompanyats d'adults no
comptabilitzen com a plaça d'allotjament. (Mesa de 6 d'abril del
1994).
RGE núm. 1581/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
data del nomenament del Delegat del Govern a la societat
concessionària del túnel de Sóller. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1582/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
publicació en el BOCAIB del nomenament del Delegat del Govern
a la societat concessionària del túnel de Sóller. (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
RGE núm. 1583/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a estudis o treballs tècnics que realitzà l'empresa "Soporte
informático balear" a càrrec dels pressuposts 1992. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1584/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a estudis o treballs tècnics que realitzà l'empresa "Soporte
informático balear" a càrrec dels pressuposts 1993. (Mesa de 6
d'abril del 1994).
RGE núm. 1585/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
cobrir la plaça de restaurador en el Museu Puig des Molins
d'Eivissa. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1586/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer
i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
inassistència del tour-operator Alitours als encontres amb la
Conselleria de Turisme a l'ITB de Berlín. (Mesa de 6 d'abril 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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.
Quin és el contingut de l'informe favorable de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori sobre la
suficiència i conveniència dels recursos hidràulics disponibles pel
regadiu del camp de golf "Golf de Ibiza SA", a efectes de la
declaració d'interès social sol•licitada en el seu dia?
Palma, a 24 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.
Quines tramitacions per a concessions de proveïment
d'aigües en alta ha dut a terme aquesta conselleria, corresponents a
les Pitiüses des que té encomanada aquesta gestió?
Palma, a 24 de març del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Com i amb quin cost està prevista la connexió de la xarxa
de distribució d'aigua amb els vaixells que suposadament la
transportarà des de Tarragona?
Palma, a 24 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Com s'ha previst el subministrament d'aigua a Mallorca,
provinent de Tarragona?
Palma, a 24 de març del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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

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 oral davant Ple.

En quina situació es troben les converses amb l'Estat
sobre les transferències relatives a la taxa del joc?

Té constància la Conselleria d'Economia i Hisenda que
altres comunitats autònomes estudiïn la possibilitat d'establir una
figura tributària que s'assembli a Isiquiema?

Palma, a 29 de març del 1994.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 5 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per què la Conselleria de Comerç i Indústria ha donat de
baixa 150.208.513 pessetes del concepte 443500.76100. Consells
Insulars del pressuposts de l'any 1993?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
En el cas que altres comunitats autònomes estudiïn la
possibilitat d'establir la figura tributària que s'assembli a Isiquiema:
s'ha dut a terme qualque tipus d'actuació o col•laboració al respecte?

Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 5 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin tipus d'actuacions han dut a terme els contribuents
de l'Isiquiema a l'objecte de diferir o eludir el pagament d'aquest
impost?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per què ha fixat el Govern de la Comunitat al
concessionari del túnel de Sóller la data de 30 de març com a límit
per resoldre els problemes de finançament?

Palma, a 5 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 5 d'abril del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el grau de compliment voluntari per part dels
subjectes passius de l'Isiquiema?
Palma, a 5 d'abril del 1994.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines causes imputables a l'administració o supòsits de
força major va estimar el Govern de la Comunitat per concedir al
concessionari la tercera pròrroga, en cas que existeixi, de quatre
mesos, en el termini de construcció del túnel de Sóller?
Palma, a 25 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

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

Quines mesures pensa prendre el conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori per evitar que l'urbanisme de
les Pitiüses continuï com fins ara?

Quan pensa el Govern de la Comunitat respondre la
petició de documentació núm. 731/93 sobre la relació dels membres
del consell d'administració de l'empresa Tradición y Calzados
France, SA durant els anys 1991 i 1992?

Palma, a 16 de març del 1994.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

Palma, a 14 de març 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.

N)

R)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

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

Quines mesures pensa prendre el Sr. Conseller per
intentar evitar problemes d'overbooking aquest estiu?

Quan pensa el Govern de la Comunitat respondre la
petició de documentació núm. 4654/92 referent a documentació
Tradición y Calzados, SA?

Palma, a 16 de març del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

Palma, a 14 de març 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.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina importació té prevista el Govern de la Comunitat
per finançar la construcció de l'institut d'ensenyança secundària de
Ferreries (Menorca)?
Palma, a 16 de març del 1994.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures ha dut a terme la Conselleria de Turisme
per tal de controlar el compliment de l'Ordre de 12 d'agost del 1993,
de modificació de l'Ordre de 22 de desembre del 1992, en què eleva
fins a un màxim de quinze anys l'edat dels nins que acompanyats
d'adults no comptabilitzen com a plaça d'allotjament?
Palma, a 29 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de la Comunitat respondre la
petició de documentació núm. 732/93 sobre la relació dels
membres del consell d'administració de l'empresa Tradición y
Calzados, SA durant els anys 1991 i 1992?
Palma, a 14 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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En quina data va aprovar el Consell de Govern el Decret
de nomenament del Sr. Gabriel Le-Senne i Blanes com a Delegat
del Govern a la societat concessionària del túnel de Sóller?
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Quan pensa dotar i cobrir la plaça de restaurador del
Museu Puig des Molins d'Eivissa?
Palma, a 22 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Palma, a 24 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
U)
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 oral davant Ple.
En quina data es va publicar el Decret de nomenament
del Sr. Gabriel Le-Senne i Blanes com a Delegat del Govern a la
societat concessionària del túnel de Sóller al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 24 de març del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quins estudis o treballs tècnics realitzà l'empresa
Soporte Informático Balear a càrrec dels pressuposts de la secció
11 durant l'any 1992?
Palma, a 15 de març 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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per què no va assistir el tour operator Alitours als
encontres propiciats per la Conselleria de Turisme a l'ITB de
Berlín?
Palma, a 15 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1386/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
data de creació de l'empresa "Vidal, L". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1387/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
socis de l'empresa "Vidal, L". (Mesa de 6 d'abril del 1994).

X)

RGE núm. 1388/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
capital desemborsat pels socis de l'empresa "Vidal, L". (Mesa de 6
d'abril 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 Ple.

RGE núm. 1389/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
objecte social de l'empresa "Vidal, L". (Mesa de 6 d'abril del 1994).

Quins estudis o treballs tècnics realitzà l'empresa
Soporte Informático Balear a càrrec dels pressuposts de la secció
11 durant l'any 1993?

RGE núm. 1390/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
previsió dels ingressos de l'empresa "Vidal, L". (Mesa de 6 d'abril del
1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 1391/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
previsió de les despeses de l'empresa "Vidal, L", per al 1994. (Mesa
de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1392/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
data de creació de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear
SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
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RGE núm. 1393/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a socis de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear SA".
(Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1394/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a capital desemborsat pels socis de l'empresa "Nova Generació
d'Exportació Balear SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1395/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a objecte social de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear
SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1396/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a previsió dels ingressos de l'empresa "Nova Generació
d'Exportació Balear SA", per al 1994. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1397/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a previsió de les despeses de l'empresa "Nova Generació
d'Exportació Balear SA". (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1398/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
accions o inversions previstes a Santa Gertrudis (Eivissa). (Mesa de
6 d'abril del 1994).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Referent a l'empresa "Vidal, L" en la qual participa com
a soci el Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial, SA,
quines persones o entitats participen a l'empresa esmentada com a
soci i amb quin capital?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Referent a l'empresa "Vidal, L" en la qual participa com
a soci el Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial, SA,
quin és el capital social desemborsat a l'actualitat pels socis?

RGE núm. 1399/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a manca de cobrament de la Direcció General de Transports a l'any
1993. (Mesa de 6 d'abril del 1994).
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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'Hisenda i
Pressuposts.

Referent a l'empresa "Vidal, L" en la qual participa com
a soci el Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial, SA,
quin és l'objecte social d'aquesta empresa?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Referent a l'empresa "Vidal, L" en la qual participa com
a soci el Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial,
SA, en quina data es va crear l'empresa esmentada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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Referent a l'empresa "Vidal, L" en la qual participa com
a soci el Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial,
SA, quina és la previsió d'ingressos, detallada per conceptes, de
l'empresa per al 1994?
Palma, a 28 de març 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.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Referent a l'empresa "Nova generació d'exportació balear,
SA" en la qual participa com a soci el Govern de la Comunitat a
través de Foment Industrial, SA, quin és el capital social
desemborsat a l'actualitat pels socis?

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

Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Referent a l'empresa "Vidal, L" en la qual participa com
a soci el Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial,
SA, quina és la previsió de despeses, detallada per conceptes, de
l'empresa per al 1994?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Referent a l'empresa "Nova generació d'exportació balear,
SA" en la qual participa com a soci el Govern de la Comunitat a
través de Foment Industrial, SA, quin és l'objecte social d'aquesta
empresa?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Referent a l'empresa "Nova generació d'exportació
balear, SA" en la qual participa com a soci el Govern de la
Comunitat a través de Foment Industrial, SA, en quina data es va
crear l'empresa esmentada?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 28 de març 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 oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Referent a l'empresa "Nova generació d'exportació balear,
SA" en la qual participa com a soci el Govern de la Comunitat a
través de Foment Industrial, SA, quina és la previsió d'ingressos,
detallada per conceptes, de l'empresa per al 1994?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de març 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 oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

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

Referent a l'empresa "Nova generació d'exportació
balear, SA" en la qual participa com a soci el Govern de la
Comunitat a través de Foment Industrial, SA, quines persones o
entitats participen a l'empresa esmentada com a soci i amb quin
capital?
Palma, a 28 de març 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 oral davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
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Referent a l'empresa "Nova generació d'exportació
balear, SA" en la qual participa com a soci el Govern de la
Comunitat a través de Foment Industrial, SA, quina és la previsió
de despeses, detallada per conceptes, de l'empresa per al 1994?
Palma, a 28 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Economia.
Quin tipus d'accions o inversions té previst la
Conselleria d'Agricultura a Santa Gertrudis (Eivissa)?
Palma, a 22 de març del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Els greuges comparatius existents amb els joves que opten
per la realització de la prestació social substitutòria al servei militar,
suposen una situació d'injustícia. No és admissible, com diu
l'exposició de motius de la Llei 48/1984, que la prestació militar
impliqui un grau d'exigència major que la prestació social.
Per corregir aquesta situació és necessari que sigui
reconeguda l'objecció sobrevinguda i que es pugui realitzar la
sol•licitud d'objecció en tot moment, fins i tot en el cas d'estar
incorporat ja a files i realitzant el servei militar, el qual amb la sola
presentació de la sol•licitud s'haurà d'interrompre.
D'altra banda, per acabar amb la discriminació actual que
pateixen els objectors que han de complir durant tretze mesos els
deures amb l'Estat, és imprescindible l'equiparació entre el temps
real de duració de la prestació social i el servei militar de nou
mesos.
És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM I EEM
presenta la següent proposició no de llei:

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Per quin motiu la Direcció General de Transports a
31.12.93 en el seu article 39 té pendents de cobrament
208.774.008 pessetes i només n'ha cobrat 17.640.904 pessetes?
Palma, a 17 de març del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1539/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a modificació dels reials decrets 551/1985 i 20/1988 (Mesa
de 6 d'abril del 1994).
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a:
1.- Modificar el Reial Decret 551/1985, de 24 d'abril,
a) Article 7.1, suprimir "i fins el moment en què es
produeixi la incorporació al servei militar en files".
b) Article 7.2, substituir per: "La sol•licitud de declaració
d'objecció de consciència quan es presenti abans de la
data d'incorporació al servei militar en files, suspendrà
aquesta incorporació fins que existeixi resolució ferma del
Consejo Nacional de Objección de Conciencia, o en el seu
cas, del òrgans jurisdiccionals pertinents."
c) Article 7.3, substituir per: "En cas d'haver-se produït la
incorporació en files, s'interromprà el compliment del
servei militar fins que existeixi resolució ferma del
Consejo Nacional de Objección de Conciencia, o en el seu
cas, dels òrgans jurisdiccionals pertinents."
2.- Modificar el Reial Decret 20/1988, de 15 de gener, pel
qual s'aprova el Reglament de la prestació social dels objectors de
consciència.
a) Article 2, substituir per "La duració de la situació
d'activitat de la prestació social substitutòria es fixa en
nou mesos".
Palma, a 30 de març del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que iniciï converses amb els directius de
l'empresa Telecinco S.A., així com amb els responsables de
Retevisión S.A. si s'escau, amb la finalitat d'aconseguir la recepció
a les Illes Balears, en el temps més breu possible, de les emissions
de Tele-5 en sistema dual català-castellà, tal i com ja es ve realitzant
per a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

RGE núm. 1378/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a extensió a les Illes Balears de les emissions en sistema
dual català-castellà del canal de televisió "Tele-5", amb sol•licitud
de tramitació davant la Comissió d'Assumnptes Institucionals i
Generals (Mesa de 6 d'abril del 1994).
RGE núm. 1456/94, dels grups parlamentaris PP-UM,
PSM I EEM,SOCIALISTA, i MIXT relativa a solidaritat amb el
poble del Burundi", amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumnptes Institucionals i Generals (Mesa de 6 d'abril
del 1994).
Palma, a 6 d'abril 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.
Aconseguir que la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, arribi a la seva plena normalització és un deure per part
dels poders públics de la Comunitat Autònoma, tal i com estableix
la Llei Orgànica 2/1993, de 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears al seu article 14. D'igual manera, la Llei 3/1986,
de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears,
atorga al Govern balear la facultat i l'imperatiu de promoure el
coneixement i desenvolupament de la llengua catalana en tots els
mitjans de comunicació (art. 27), impulsant, de manera molt
especial, aquesta normalització a les emissores de ràdio i canals
de televisió estatals o privats (art. 28.2); així com garantir el dret
a ser informats per part de la ciutadania tant en llengua castellana
com en llengua catalana (art. 29.1); alhora que estableix que el
Govern ha de dur una política de col•laboració en matèria de ràdio
i televisió per tal de facilitar als ciutadans de les Illes Balears la
recepció d'emissions en llengua catalana d'altres comunitats
autònomes (art. 30.1 i 10.2).
En haver iniciat el canal de televisió "Tele-5", a la
Comunitat Autònoma de Catalunya, les emissions de la seva
programació de films i sèries de gran audiència en sistema dual
català-castellà que permet, a la major part dels teleespectadors,
elegir en quin d'aquests dos idiomes vol seguir aquesta
programació, s'ha aconseguit una passa més en la fita de la
normalització de la nostra llengua, de la qual no en poden restar
al marge les grans empreses de comunicació i els poders públics
que amb la seva col•laboració ho han fet possible.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM I EEM
presenta la següent proposició no de llei:
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Palma, a 30 de març 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, els grups
parlamentaris PP-UM, PSM I EEM, SOCIALISTA, i MIXT
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Preocupats per les periòdiques revoltes interètniques que
pateix el Burundi i, d'una manera especial, pels sagnants
esdeveniments que s'iniciaren amb la temptativa de cop d'estat
d'octubre del 1993 que ha causat centenars de milers de morts civils
i que acabà amb la vida del president Ndadaye, d'altres ministres del
seu gabinet, i dels màxims responsables de l'Assemblea Nacional.
Preocupats per la salut pública i la seguretat dels 800.000
refugiats a Rwanda i altres països veïns i pels 150.000 desplaçats a
l'interior del país, que reagrupats en campaments o llocs
provisionalment habilitats viuen en condicions d'extrema
precarietat, patint fam, malnutrició i epidèmies, com el còlera, la
disenteria bacil•lar o la malària.
Preocupats per la situació actual d'inestabilitat permanent
que dificulta al nou govern democràtic continuar la línia de treball,
equitat i democràcia iniciada pel Govern Ndadaye i garantir la
seguretat de tots els barundi de totes les ètnies i el desenvolupament
de les funcions de les institucions democràtiques.
Tement que alguna facció de l'exèrcit, aprofitant-se de la
situació d'inestabilitat política i social, justifiqui una altra vegada la
necessitat d'imposar l'ordre a través d'un altre cop d'estat que
interrompi el procés democràtic del poble burundès, que havia
iniciat un camí de pacificació i reconciliació nacional amb tant de
coratge i encert de la mà del president Ndadaye, reconegut com a
heroi de la democràcia del Burundi.
Tement que no s'arribi a fer justícia amb els que
cometeren el magnicidi d'assassinar el president Ndadaye i
d'intentar capgirar per les armes la voluntat sobirana del poble
expressada a les urnes.
Tement que l'odi i la venjança i la por a l'extensió del
conflicte, que ha destrossat camps i cases, dificulti seriosament la
subsistència als barundi.
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Considerant que fins al present s'ha guardat massa silenci
sobre aquest fet i que la reacció de la comunitat internacional
enfront d'unes lluites interètniques de tal magnitud no ha estat
suficient, el Parlament balear, coneixedor dels forts lligams que
uneixen la nostra illa amb el Burundi des de fa més de quaranta
anys i satisfet pel desenvolupament de la campanya de solidaritat
de Mallorca amb el Burundi organitzada per la Federació
d'Associacions de Veïns de Palma.

i) Encarregar al president del Parlament de les Illes
Balears de trametre aquesta resolució a l'ONU, al Parlament
Europeu i al Govern del Burundi:
Palma, a 22 de març del 1994.
Els portaveus:
Pel Grup Parlamentari PP-UM:
Manuel Jaén i Palacios.
Pel Grup Parlamentari PSM I EEM:
Pere Sampol i Mas.
Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA:
Josep Alfonso i Villanueva.
Pel Grup Parlamentari MIXT:
Miquel Pascual i Amorós.

En conseqüència els grups parlamentaris sotasignants,
com a manifestació de solidaritat amb el poble de Burundi,
presenten la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears acorda:
a) Condemnar l'assassinat del president Ndadaye i
demanar que es faci el més aviat possible justícia als executors del
magnicidi.
b) Demanar a les diferents ètnies del Burundi i als
representants de les forces polítiques i socials d'aquell país que
facin un esforç per intentar suturar la fonda ferida que les lluites
han provocar i avançar ràpidament cap a una reconciliació
nacional.
c) Expressar la seva satisfacció pel fet que el Burundi
hagi aconseguit, amb la investidura del Sr. Cyprien Ntaryamira
com a nou cap d'estat i el nomenament del nou govern, reconstruir
les bases per al desenvolupament del procés democràtic en aquell
país i expressa, així mateix, el seu suport al Govern legítim del
Burundi, atesa la seva voluntat de conduir el país pel camí de la
unitat i de la pau entre les diferents ètnies que el conformen.
d) Convidar el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears a expressar la seva solidaritat amb el Burundi
aportant ajuda econòmica per al desenvolupament d'algun projecte
social en aquell país.
e) Fer arribar al Ministeri d'Assumptes Exteriors de
l'Estat espanyol la sol•licitud de la Federació d'Associacions de
Veïns de Palma, que compta ja amb el suport del Govern del
Burundi, de crear en aquell país un consolat d'Espanya i a pregarli que faci gestions sobretot amb el Govern francès perquè
condicioni la seva cooperació militar a la democratització de les
forces armades del Burundi i a la creació de mecanismes perquè
les diferents ètnies tenguin igualtat d'oportunitats per accedir-hi.
f) Comunicar a l'ONU el desig que la Comissió
d'investigació emeti el més aviat possible l'informe sobre la
violació dels drets humans al Burundi, donant a conèixer els
autors, per tal que els que es creu que són responsables siguin
posats en mans de la justícia.
g) Demanar a l'ONU que enviï al Burundi els 200
soldats que fa temps que des del Burundi han estat sol•licitats
coma garantia de pau i supervisió del desenvolupament del procés
democràtic en aquell país.
h) Sol•licitar al Parlament Europeu informació sobre el
nivell d'acompliment de les seves resolucions del 28 d'octubre del
1993 i de 10 de febrer del 1994 sobre la situació del Burundi,
sobretot en el que fa referència a l'assumpció per part de la
comunitat internacional de la iniciativa de l'OUA estimada en 5
milions de dòlars, a l'ajuda de 3 milions d'ecu com a ajuda
humanitària al Burundi i a l'ajuda alimentària als barundi refugiats
a Rwanda.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a remissió a la comissió de Cultura, Educació i
Esports de la Proposició de llei RGE núm. 3106/93, de patrimoni
històrico-artístic de la CAIB i obertura del termini d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de març del 1994, havent estat presa en consideració pel Ple
de la Cambra la proposició de llei de referència, publicada al BOPIB
núm. 111, de 12 de novembre del 1993, i d'acord amb l'establert per
l'article 126.4 del Reglament de la Cambra, acordà de remetre-la a
la Comissió de Cultura, Educació i Esports i d'obrir el termini perquè
s'hi puguin presentar esmenes davant la Mesa de la comissió
esmentada, que acabarà dia 29 d'abril del 1994, a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a tramitació de resposta oral davant Ple per a les
preguntes amb sol•licitud de resposta escrita RGE núms. 1149/94,
1150/94, 1151/94, 1152/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'abril del 1994 admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1566/94,
presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el qual se
sol•licita que les preguntes de referència, relatives a atenció de
toxicomanies a la part forana de Mallorca, a seguiment de les unitats
terapèutiques de la droga i a control de desinfecció de platges
autoritzades durant l'any 1993, respectivament, presentades pels
diputats Hbles. Srs. Joana Aina Vidal i Burguera i Andreu Mesquida
i Galmés, publicades al BOPIB núm. 128, de 25 de març del 1994,
passin a ser contestades oralment davant el Ple de la Cambra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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