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1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS

El Ple del Parlament, en sessió de dia 20 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1012/94, relativa a adaptació de la gestió autonòmica dels fons
estructurals de l'Instrument financer d'orientació de la pesca (IFOP)
dins els plans de desenvolupament regional, i quedà aprovada la
següent:

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
C)

El Ple del Parlament, en sessió de dia 19 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
771/94, relativa a campanya contra l'alcoholisme juvenil, i quedà
aprovada la següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta els ministeris
d'Hisenda i d'agricultura, Pesca i Alimentació, perquè es duguin a
terme les següents adaptacions de gestió regional dels fons IFOP:

RESOLUCIÓ

1.- Fixar els criteris de repartiment entre les comunitats
autònomes, dels fons assignats a l'IFOP.

A)

2.- Per part de l'Administració central es transferiria a les
comunitats autònomes, d'acord amb els criteris que s'han fixat en el
punt 1, el 80% de la quantitat que els correspongués al principi de
cada exercici econòmic.

"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social elaborarà
un Pla de prevenció de l'alcoholisme juvenil a les Illes Balears.
2.- El Pla primarà els aspectes educatius i formatius, en
front dels repressius, en relació al consum d'alcohol entre els joves
de les Illes Balears."
Seu del Parlament, 20 d'abril del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 19 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1008/94, relativa a Pla d'extensió de l'educació física als centres
docents, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1.- Finalitzar tots els mòduls singulars pendents i
aprovats dins el Pla d'extensió de l'educació física en els centres
docents no universitaris.
2.- Instar el Consell Superior d'esports perquè finalitzin
tots els mòduls pendents i aprovats dins el Pla d'extensió de
l'educació física en els centres docents.
3.- Dirigir-se als ajuntaments amb deutes pendents al
Consell Superior d'Esports amb l'objecte que un cop lliurats pugui
donar-se major celeritat a la finalització del Pla d'extensió de
l'educació física en els centres docents no universitaris."
Seu del Parlament, 21 d'abril del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

3.- La mecànica operativa, de cara als beneficiaris,
exigiria que aquests presentassin una única sol•licitud d'ajuda
davant la Comunitat Autònoma, i aquesta resolgués la concessió de
l'ajuda total, on s'inclouria la participació de l'IFOP, i les
participacions nacionals. Això suposaria un compromís de
repartiment dels fons que l'Administració central destina a aquestes
finalitats, entre les comunitats autònomes, amb criteris similars als
seguits per al repartiment dels fons de l'IFOP.
4.- Es proposa crear un comitè integrat per representants
de la Secretaria General de Pesca Marítima i de cadascuna de les
comunitats autònomes, a nivell mínim de director o, segons el cas,
de subdirector general, que estudiàs tots els aspectes relatius a
aquesta gestió, i els elevàs, per a la seva aprovació, a la Conferència
Sectorial integrada pel Ministeri i els consellers de Pesca de les
comunitats autònomes.
En finalitzar aquest exercici, les comunitats autònomes
presentarien al comitè assenyalat en el punt 4, els programes
operatius corresponents, els quals serien aprovats en cas de resultar
conformes amb les directrius dels reglaments comunitaris i de la
legislació bàsica de l'Estat al respecte. En aquest moment, i en cas
de cobrir-se la quantitat global que li correspon, la comunitat
autònoma rebria la transferència del 20% restant. En cas contrari,
s'efectuarien els reajustaments necessaris, per reassignar els fons de
la forma que s'acordàs.
Seu del Parlament, 21 d'abril del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 26 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1264/94, relativa a codirecció i cogestió entre el MEC i la CAIB del
departament de normalització lingüística en el sistema educatiu de
les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

F)
"El Parlament de les Illes Balears insta el MEC que, en
compliment del que es va acordar al Conveni general de cooperació,
de 29 de maig del 1990, dediqui cada any una partida pressupostària
suficient per dotar els alumnes d'ensenyament no universitari de les
Illes Balears del material didàctic escaient en llengua catalana."
Seu del Parlament, 28 d'abril del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència i la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports a coordinar les actuacions dels seus departaments de
normalització lingüística a Balears, i a gestionar-los conjuntament,
per tal d'assolir la més correcta avaluació del procés
d'incorporació de la llengua catalana en tots els àmbits
d'ensenyament no universitari a les Illes Balears."
Seu del Parlament, 27 d'abril del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 27 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1265/94, relativa a la regulació de la gestió i control dels cursos de
reciclatge per a professors de i en llengua catalana compartides
entre el MEC i la Direcció General d'Educació del Govern balear,
i quedà aprovada la següent:

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 772/94, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a protecció d'àrees
urbanes històriques.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Damià Pons
i Pons.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Jaume Peralta i
Aparicio del G.P. MIXT, Hble Sr. Joan Bosco Gomila i Barber del
G.P. PSM I EEM, i Hble Sr. Joan Marí i Tur del G.P. PP-UM.

RESOLUCIÓ
E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència a compartir amb la Direcció General
d'Educació del Govern balear, la gestió i el control dels cursos de
reciclatge en llengua catalana per a professors i a programar
conjuntament les mesures adequades per fer efectives les
disposicions autonòmiques en aquesta matèria."

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Damià
Pons i Bartomeu Rotger.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Seu del Parlament, 28 d'abril del 1994.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 27 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1266/94, relativa a edició de material didàctic en llengua catalana,
i quedà aprovada la següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 720/94, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conseqüències i
responsabilitats polítiques de la sentència del Tribunal Suprem per
prevaricació
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis

RESOLUCIÓ
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller de la Funció Pública.
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Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Miquel Pascual i
Amorós del G.P. MIXT, Hble Sr. Pere Sampol i Mas del G.P. PSM
I EEM, i Hble Sr. Jesús G. Martínez i de Dios del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. J.
Francesc Triay i Maria Rosa Estaràs.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. J.
Francesc Triay i José Antonio Berastain.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 1384/94, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política turística en la
temporada d'hivern.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 970/94, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política del Govern en
matèria de promoció del voluntariat social.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Antoni
Sansó i Servera.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cosme Vidal i Juan
del G.P. MIXT, Hble Sr. Josep Moll i Marquès del G.P.
SOCIALISTA, i Hble Sra. Carlota Alberola i Martínez del G.P. PPUM.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Antoni
Pallicer i Pujol.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Jaume Peralta i
Aparicio del G.P. MIXT, Hble Sr. Antoni Sansó i Servera del G.P.
PSM I EEM, i Hble Sr. Pere Palau i Torres del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Pallicer i Joan Flaquer.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Sansó i Bartomeu Cabrer.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 1385/94, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la xarxa de cases de
cultura a les Illes Balears.

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 1231/94, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de regeneració
i impuls democràtic de les institucions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sra. Vice-presidenta.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hbles Srs. Jaume Peralta i
Aparicio i Miquel Pascual i Amorós del G.P. MIXT, Hble Sr. Pere
Sampol i Mas del G.P. PSM I EEM, i Hble Sr. Manuel Jaén i
Palacios del G.P. PP-UM.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Damià Pons
i Pons.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cosme Vidal i Juan
del G.P. MIXT, Hble Sr. Joan Bosco Gomila i Barber del G.P. PSM
I EEM, i Hble Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Damià
Pons i Bartomeu Rotger.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

G)

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Interpel•lació RGE núm. 1374/94, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política de menors i
centres d'acollida.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1570/94, 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 (figura tributària que s'assembli a l'Isiquiema) (BOPIB 130
de 12 d'abril del 1994).

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Antoni
Sansó i Severa.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sra. Consellera de Governació.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cosme Vidal i Juan
del G.P. MIXT, Hble Sr. Xavier Tejero i Isla del G.P. SOCIALISTA
i Hble Sra. Joana Aina Vidal i Burguera del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Sansó i Catalina Cirer.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1571/94, 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 (figura tributària que s'assembli a l'Isiquiema) (BOPIB 130
de 12 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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) (BOPIB 130 de 12
d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1586/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a inassistència del tour operator "Airtours" als
encontres de la Conselleria de Turisme a l'ITB de Berlín (BOPIB 130
de 12 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1569/94, 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 (subjectes passius de l'Isiquiema) (BOPIB 130 de 12
d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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 del finançament (BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1305/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa al subministrament d'aigua provinent de Tarragona
(BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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
(BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1573/94, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a causes per concedir una
tercera pròrroga en el termini de construcció del túnel de Sóller
(BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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 (BOPIB
130 de 12 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1634/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Ferrà i Capllonch, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a motius per no publicar el reglament que
desenvolupi la Llei 1/92, de protecció dels animals que viuen en
l'entorn humà (BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1623/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a compra de la potabilitzadora d'Eivissa per part del Govern
(BOPIB 131 de 15 d'abril del 1994).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

Ordre de Publicació
P)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1578/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la petició de documentació RGE núm. 731/93
(BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

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

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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 RGE núm. 723/93 (BOPIB 130 de 12 d'abril del
1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1583/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a estudis o treballs tècnics que realitza
l'empresa "Soporte Informático Balear" a càrrec dels pressuposts del
1992 (BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1626/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a caducitat de les autoritzacions prèvies per
a construccions, obres i instal•lacions d'empresses i activitats
turístiques, des de la publicació del Decret 106/1993 (BOPIB 131
de 15 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, debaté la Pregunta 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 (BOPIB 130 de 12
d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1652/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a concessió d'una tercera pròrroga a l'empresa
concessionària del túnel de Sóller (BOPIB 132 de 22 d'abril del
1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
S)

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1649/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a possible concessió de nous cabals per al reguiu del
camp de golf "Golf de Ibiza, S.A." (BOPIB 132 de 22 d'abril del
1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
T)
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1653/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a inclusió del deute de l'empresa concessionària del
túnel de Sóller en les previsions de finançació del Govern (BOPIB
132 de 22 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1584/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis o treballs tècnics que
realitza l'empresa "Soporte Informático Balear" a càrrec dels
pressuposts del 1993 (BOPIB 130 de 12 d'abril del 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra Vice-presidenta.
Y)
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1654/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a deute actual de l'empresa concessionària del túnel de
Sóller (BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1138/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a personal del Museu de Menorca (BOPIB
128 de 25 de març del 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

Ordre de Publicació
Z)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1704/94, de l'Hble.
Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a creació d'una xarxa de tècnics de patrimoni
(BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1255/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a actes de futbol en llengua catalana (BOPIB
128 de 25 de març del 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
AA)

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1742/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts
per la societat "Carotest Balear, S.A." durant el 1993 (BOPIB 134
de 29 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
AE)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1744/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts per la societat
"Polivas, S.A." durant el 1993 (BOPIB 134 de 29 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

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

AB)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1743/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts
per la societat "Comercial Balear de Multipropiedad, S.A." durant
el 1993 (BOPIB 134 de 29 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AF)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1745/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts per la societat
"Centro de diagnóstico prenatal y genética médica, S.A." durant el
1993 (BOPIB 134 de 29 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

AC)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1599/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a aigua que s'extreu del pous de sa Marineta
(BOPIB 131 de 15 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
AD)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1727/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a condicions per a l'autorització del camp de golf
"Golf de Ibiza, S.A." (BOPIB 134 de 29 d'abril del 1994).

Ordre de Publicació
AG)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1746/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts per la societat
"Hags-Swelek, S.A." durant el 1993 (BOPIB 134 de 29 d'abril del
1994).
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Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AH)

AK)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1655/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Anton i Sansó i Servera, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a estudis sobre els doblers que falten per
finalitzar el túnel de Sóller (BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1624/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a utilització de l'aigua de la futura depuradora de Campos
(BOPIB 131 de 15 d'abril del 1994).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AI)

AL)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1748/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts
per la societat "Satelba, S.A." durant el 1993 (BOPIB 134 de 29
d'abril del 1994).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1750/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts per la societat
"Bon Sossec, S.A." durant el 1993 (BOPIB 134 de 29 d'abril del
1994).

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

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AJ)

AM)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1749/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o pèrdues obtinguts
per la societat "Fuchelman, S.A." durant el 1993 (BOPIB 134 de 29
d'abril del 1994).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1705/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a inversions per la reducció del consum
d'energia a la planta hotelera (BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
AN)

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1740/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a partida pressupostària per
al foment de les indústries del reciclatge a 1994 (BOPIB 134 de 29
d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
AR)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1658/94, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a finalització del túnel de Sóller (BOPIB 132 de 22
d'abril del 1994).

Ordre de Publicació

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori

AO)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1656/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a manteniment del peatge del túnel de Sóller
(BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
AP)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1741/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvencions per fomentar les
inversions a la indústria del reciclatge a 1994 (BOPIB 134 de 29
d'abril del 1994).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
AQ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm. 1657/94, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a indemnització per la recuperació del túnel
de Sóller (BOPIB 132 de 22 d'abril del 1994).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 26 d'abril del 1994, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE núm.
1701/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de
diàleg social i concertació social (BOPIB núm. 132 de 22 d'abril del
1994).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1, 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Punt 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

1.4. INFORMACIÓ

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 27 d'abril del 1994, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE núm.
1702/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a protecció
de les àrees urbanes històriques (BOPIB núm. 132 de 22 d'abril del
1994).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 1575/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 13 d'abril del 1994, la pregunta de referència, relativa
a mesures a prendre per evitar l'"overbooking", presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, publicada en el BOPIB 130, de 12 d'abril del 1994,
fou retirada pel seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, REBUTJÀ el punt 2 de la PROPOSICIÓ NO
DE LLEI, RGE núm. 771/94 del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a campanya contra l'alcoholisme juvenil (BOPIB núm. 125
de 4 de març del 1994).

B)
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm. 1300/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 13 d'abril del 1994, quedà ajornada per a una propera
sessió la pregunta de referència, relativa a tramitacions de
concessions de proveïment d'aigües en alta a empreses de les Pitiüses,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup
Parlamentari MIXT, publicada en el BOPIB 130, de 12 d'abril del
1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
1005/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 13 d'abril del 1994, fou retirada la proposició no de llei
de referència, relativa a la creació de la "Casa de l'esport balear",
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, publicada en el BOPIB
127, de 18 de març del 1994.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 d'abril del 1994, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
RGE núm. 904/94 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
normalització lingüística de la llengua catalana (BOPIB núm. 126
d'11 de març del 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ordre de Publicació
D)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
1006/94.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 13 d'abril del 1994, fou retirada la proposició no de
llei de referència, relativa a la unificació d'activitats i competicions
del programa "L'esport a l'edat escolar", presentada pel Grup
Parlamentari PP-UM, publicada en el BOPIB 127, de 18 de març
del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 1579/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 20 d'abril del 1994, la pregunta de referència, relativa
a resposta a la petició de documentació RGE núm. 4654/92,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, publicada en el BOPIB 130, de 12
d'abril del 1994, fou retirada pel seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 918/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 13 d'abril del 1994, no fou presa en consideració la
Proposició de Llei RGE núm. 918/94, relativa a modificació de la
Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del primer de març com
a Dia de les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, publicada en el BOPIB 126, d'11 de març del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 1747/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 26 d'abril del 1994, la pregunta de referència, relativa
a beneficis o pèrdues obtinguts per la societat "Cosmètics Marivent,
S.L." durant el 1993, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Alfonso
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, publicada en el
BOPIB 134, de 29 d'abril del 1994, fou retirada pel seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a retirada de les preguntes RGE núm. 1581/94
i 1582/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 d'abril del 1994, foren retirades les preguntes de
referència, relatives a data del nomenament del delegat de Govern
a la societat concessionària del túnel de Sóller, i a publicació en el
BOCAIB del nomenament del delegat del Govern a la societat
concessionària del túnel de Sóller, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, publicada en el BOPIB 130, de 12 d'abril del 1994.

2. COMISSIONS
PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 1994, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 1007/94,
relativa a desplaçament dels esportistes per via marítima, i quedà
aprovada la següent:

G)
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 969/94.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 d'abril del 1994, no fou presa en consideració la
Proposició de Llei RGE núm. 969/94, relativa a creació del Consell
per a la igualtat d'oportunitats de la dona, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, publicada en el BOPIB 127, de 18 de
març del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 d'abril del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar negociacions amb les companyies
navilieres que operin a les Balears perquè els esportistes, tècnics,
directius i àrbitres que es desplacin a competicions oficials o
programes de tecnificació puguin gaudir, juntament amb el material
que traslladin, d'un descompte especial en tots els seus
desplaçaments".

BOPIB núm.137 - 13 de maig del 1994
Seu del Parlament, 27 d'abril del 1994.
La Presidenta:
Joana Aina Vidal i Burguera.
El Secretari:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
1456/94, relativa a solidaritat amb el poble de Burundi, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

La Comissió de'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
1126/94, relativa a solidaritat amb el poble saharià, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
a) Condemnar l'assassinat del President Ndadaye i
l'atemptat que també acabà aquests dies amb la vida del seu
successor, el president Ntaryamira, i demanar que es faci justícia,
el més aviat possible, als executors d'ambdós magnicidis.

B)
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
a) Manifestar una vegada més la seva solidaritat amb el
poble saharià.
b) Expressar la preocupació per la situació de bloqueig
del Pla de pau aprovat, en el seu dia, per les Nacions Unides i
contingut en les Resolucions 658 i 690 del Consell de Seguretat.
c) Reclamar el màxim respecte als drets humans en els
territoris del Sàhara ocupats actualment pel Marroc.
d) Reclamar de les parts implicades, i en especial del
Regne del Marroc, un nou esforç per tal de trobar una solució que
permeti al poble saharià decidir lliurement el seu futur.
e) Reclamar del Govern de l'Estat una acció decidida en
la resolució dels problemes que frenen la posada en pràctica del
Pla de pau de l'ONU.
f) Sol•licitar del Congrés dels Diputats l'inici d'accions
davant les Nacions Unides en favor del desbloqueig del Pla de pau
de l'ONU.
g) Dirigir-se als parlamentaris europeus de l'Estat
Espanyol, tot demanant-los que reiterin els seus esforços en favor
de la solució del problema saharià.
h) Fer una crida als ciutadans, entitats i institucions, per
tal que incrementin les accions solidàries i d'ajut humanitari al
poble del Sàhara.
Seu del Parlament, 26 d'abril del 1994.
La Presidenta:
Carlota Alberola i Martínez.
La Secretària:
Carme Castro i Gandasegui.

b) Demanar a les diferents ètnies de 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
provocat i avançar ràpidament cap a una reconciliació nacional.
c) Encoratjar el president de l'Assemblea Nacional i
president interí de Burundi, Sr. Sylvestre Ntibatunganya, perquè
segueixi el camí de la pacificació entre les ètnies, de reconstrucció
nacional i de consolidació del procés democràtic d'aquell país
d) Convidar el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears a expressar la seva solidaritat amb Burundi aportant
ajuda econòmica per al desenvolupament d'algun projecte social
d'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 de Burundi, de crear
en aquell país un consolat d'Espanya i a pregar-li que faci gestions,
sobretot amb el Govern francès, perquè condicioni la seva
cooperació militar a la democratització de les Forces Armades de
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
violacions dels drets humans a 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, el més aviat possible, la
Missió Internacional d'observadors a Burundi (MIOB) que sol•licita
el Govern d'aquell país, com a garantia de pau i de supervisió del
procés democràtic i no per a cap mena d'intervenció militar.
h) Sol•licitar al Parlament Europeu informació urgent
sobre el nivell de compliment de les seves resolucions del 28
d'octubre del 1993 i del 10 de febrer del 1994 sobre la situació de
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, i l'ajuda de 3 milions d'ecus com a ajuda
humanitària a Burundi, col•laborant amb el Govern d'aquest país a
facilitar l'acollida i ajuda humanitària als refugiats, molts dels quals
en aquests moments dramàtics es veuen obligats a deixar per por i
fam el país veí de Rwanda que els havia acollit i retornar al seu país
on es trobaran sens dubte amb dificultats alimentàries, d'habitatge
i sanitàries per sobreviure.
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i) Encarregar al president del Parlament de les Illes
Balears de trametre aquesta resolució a l'ONU, al Parlament
Europeu i al Govern de Burundi.
Seu del Parlament, 26 d'abril del 1994.
La Presidenta:
Carlota Alberola i Martínez.
La Secretària:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 866/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació del
Govern de la CAIB en la creació d'una empresa mixta per
comercialitzar calçat (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 1994,
debaté la Pregunta RGE núm. 1026/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a llei d'arxius, biblioteques i museus (BOPIB núm. 127 de 18 de
març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 867/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a capital inicial, socis
i participació a l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses
Yanko (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 1994,
debaté la Pregunta RGE núm. 1260/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a situació de la denúncia per incompliment d'obligacions
en els descobriments arqueològics del 10.01.90 (BOPIB núm. 128
de 27 de març de 1994).

E)

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 868/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a capital aportat pels
distints socis de l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses
Yanko (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

F)

I)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 869/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a capital desemborsat per cada soci de l'empresa mixta Govern
CAIB/Grup d'empreses Yanko (BOPIB núm. 126 d'11 de març de
1994).

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 872/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a volum de la
facturació de l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses Yanko
(BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).

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

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
G)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 870/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a productes que comercialitza l'empresa mixta Govern CAIB/Grup
d'empreses Yanko (BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 873/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a parells de sabates
prevists per l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses Yanko
(BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
H)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 871/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ingressos prevists per l'empresa mixta Govern CAIB/Grup
d'empreses Yanko per al 1994 (BOPIB núm. 126 d'11 de març de
1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 874/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a volum de despeses
previst per l'empresa mixta Govern CAIB/Grup d'empreses Yanko
(BOPIB núm. 126 d'11 de març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

L)

O)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1000/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
detall del concepte comptable "Otros gastos de explotaciónservicios exteriores (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1053/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel Mascaró i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions de
Foment Industrial, S.A. per desenvolupar xarxes pròpies de
comercialització de productes de les Illes Balears (BOPIB núm. 127
de 18 de març de 1994).

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

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1001/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
motiu pel qual "Jaime Mascaró, S.A." té saldo creditor de 30
milions de pessetes en el balanç de Foment Industrial, S.A. (BOPIB
núm. 127 de 18 de març de 1994).

P)

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

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territorial.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1158/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió per
a la supressió de barreres arquitectòniques en els pressuposts de l'any
1994. (BOPIB núm. 128 de 25 de març de 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

N)

Q)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1052/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Manel
Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
finalitat de la garantia de 75 milions de pessetes que té donada
Foment Industrial S.A. a Tracalsa (BOPIB núm. 127 de 18 de març
de 1994).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1587/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a previsió
pressupostària per a la millora de la carretera de Cala Morell
(BOPIB núm. 131 de 15 d'abril de 1994).

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

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1601/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell
i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a denúncies
contra l'empresa Aumasa. (BOPIB núm. 131 de 15 d'abril de 1994).

BOPIB núm.137 - 13 de maig del 1994
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

S)

V)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1602/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a inspeccions realitzades a l'empresa Aumasa. (BOPIB
núm. 131 de 15 d'abril de 1994).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
3388/92, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a projectes d'investigació que ha
tramitat el Govern per acollir-se a ofertes de difusió de tecnologia
(BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre de 1992).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

T)

X)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1603/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a investigació de les causes de l'incendi del vehicle de
transport escolar PM-4311-P (BOPIB núm. 131 de 15 d'abril de
1994).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm. 1029/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reconeixement de
l'associació Remar (BOPIB núm. 127 de 18 de març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
U)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1638/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a protecció del
litoral de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (BOPIB núm.
132 de 22 d'abril de 1994).

Y)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 d'abril del 1994, debaté la Pregunta RGE
núm. 4276/93, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a canvi d'ubicació del la
unitat de primera acollida de menors (BOPIB núm. 120 de 3 de gener
de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Governació.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

Z)

AC)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1277/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a subvenció a
l'Ajuntament de Manacor per la compra d'un vehicle (BOPIB núm.
128 de 25 de Març de 1994).

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1280/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a subvenció a les religioses
concepcionistes franciscanes per exterminació de formiga blanca
(BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AA)

AD)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1278/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a subvencions
a algunes associacions de veïns (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de
1994).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
838/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a instal•lació d'esculls artificials
a la costa (BOPIB núm. 126 d'11 de Març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AB)

AE)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 1279/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a subvencions
a algunes parròquies (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
849/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a aportació de la Conselleria
d'Agricultura a la publicació "La cuina mallorquina de mestre Tomeu
Esteve" (BOPIB núm. 126 d'11 de Març de 1994).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
AF)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
1161/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a projecte tècnic de la nova
central lletera Agama (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).

BOPIB núm.137 - 13 de maig del 1994
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AG)

AJ)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1162/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i
López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
emplaçament de la nova central lletera Agama (BOPIB núm. 128 de
25 de Març de 1994).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
683/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la situació en què es troba
l'estudi de "caracterització d'alguns formatges de Balears mitjançant
la determinació d'aminoàcids lliures d'índex de control de maduració
i control de qualitat" (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).

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

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AH)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1163/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i
López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió
estimada en la nova central lletera d'Agama (BOPIB núm. 128 de
25 de Març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

AK)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
684/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la situació en què es troba
l'estudi de "vida útil de les panses de varietat flame" (BOPIB núm.
128 de 25 de Març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

AI)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1259/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a l'autorització per tala
d'alzines (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).

AL)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
685/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la situació en què es troba
l'estudi de "valoració nutricional i estudi de la importància per a la
salut d'alguns aliments tradicionals de la zona 5b de Balears"
(BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la conferència
sectorial d'indústria i energia de 20 de gener del 1994 (RGE núm.
379/94).
A la Comissió d'Economia, en sessió de dia 27 d'abril del
1994, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, qui informà sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

AM)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 686/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la situació en què es
troba l'estudi de "transformació de la sobrassada en un aliment de
disseny" (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de 1994).

2.5. INFORMACIÓ

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
AN)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 687/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la situació en què es
troba l'estudi de "disseny i valoració d'un cultiu estàrter específic
per la sobrassada mallorquina" (BOPIB núm. 128 de 25 de Març de
1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre el Pla de
reindustrialització (RGE núm. 882/94).
A la Comissió d'Economia, en sessió de dia 27 d'abril del
1994, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, qui informà sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm. 903/94.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en reunió de dia 27 d'abril del 1994, restà ajornada per
a una propera sessió la pregunta de referència, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a actes organitzats a Eivissa, Formentera i Menorca amb
motiu del dia internacional de la dona, publicada en el BOPIB núm.
126, d'11 de març del 1994, a causa de l'absència de l'Hble. Sra Vicepresidenta del Govern.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 1164/94.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 4 de maig del 1994, fou retirada pel seu
autor la pregunta de referència, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a l'ús que es donarà a les instal•lacions i terrenys de l'actual
central lletera d'Agama, publicada en el BOPIB núm. 128, de 25 de
març del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

C)
Relativa a posposició de la Pregunta RGE núm. 1398/94.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 4 de maig del 1994, restà posposada fins
a una nova compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca,.per petició de la seva autora, la pregunta de referència,
presentada per l'Hble Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa accions o inversions
previstes a Santa Gertrudis (Eivissa), publicada en el BOPIB núm.
130, de 12 d'abril del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1940/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a ingressos
del Pla nacional de drogues (Mesa de 10 de maig del 1994).
RGE núm. 1997/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a incompliment
Llei de normalització lingüística (Mesa de 10 de maig del 1994).
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins ingressos ha tingut la Comunitat Autònoma del
Pla nacional de drogues durant els tres darrers anys?
Quina distribució ha fet d'aquests ingressos?
Palma, a 28 d'abril del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
L'empresa pública "Serveis Forestals de Balears", S.A."
acaba de publicar uns anuncis a la premsa de Mallorca de dia 29
d'abril del 1994, que per no venir redactat en la llengua oficial
pròpia de les Illes Balears incompleix la Llei de normalització
lingüística i palesament els articles 2, 19 i 22 del Decret 10071990,
de 29 de novembre, que regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB.
Atesa aquesta situació d'incompliment lamentable per part
de l'empresa pública Sefobasa, quines mesures ha pres el Govern de
les Illes Balears perquè un fet com aquest no es torni a produir?
Palma, a 4 de maig del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1937/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
previsió d'inversions per al parc natural a l'albufera des Grau (Mesa
de 10 de maig del 1994).
RGE núm. 1938/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
declaració de parc natural a l'albufera des Grau (Mesa de 10 de maig
del 1994).
RGE núm. 1956/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
resolució de la Direcció General de Medi Ambient respecte al
funcionament de la pedrera d'Establiments (Mesa de 10 de maig del
1994).
RGE núm. 1957/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
dificultats per a la constitució del consorci amb les empreses
explotadores per a la rehabilitació de pedreres (Mesa de 10 de maig
del 1994).
RGE núm. 1958/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitat pressupostària prevista per a la rehabilitació de pedreres
(Mesa de 10 de maig del 1994).
RGE núm. 1959/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
limitacions que imposa a les explotacions actuals la documentació del
Pla de pedreres (Mesa de 10 de maig del 1994).
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RGE núm. 1960/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
actuacions davant el funcionament il•legal del 95% de pedreres
(Mesa de 10 de maig del 1994).
RGE núm. 1961/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
nombre de noves explotacions de pedreres des de 1990 (Mesa de 10
de maig del 1994).
RGE núm. 1962/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
participació en el finançament de la potabilitzadora del Pont d'Inca
(Mesa de 10 de maig del 1994).
RGE núm. 1963/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
valoració de l'aprovació per part d'Emaya de la construcció de la
potabilitzadora del Pont d'Inca (Mesa de 10 de maig del 1994).
RGE núm. 1964/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
actuacions per garantir el compliment del conveni signat amb el
MOPTMA pel finançament d'obres hidràuliques (Mesa de 10 de
maig del 1994).
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quines són les resolucions de la Direcció General de Medi
Ambient respecte al funcionament de la pedrera d'Establiments?
Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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, la diputada
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 són les dificultats per a la constitució del consorci
amb les empreses explotadores per a la rehabilitació de pedreres?
Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina previsió d'inversions té el Govern de la Comunitat
Autònoma a 1994, per a l'albufera d'es Grau a Menorca?

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 oral davant Ple.

Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

E)

Quina és la quantitat pressupostària prevista pel Govern
de la Comunitat Autònoma a 1994 per a la rehabilitació de
pedreres?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

B)
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'Agricultura i Pesca
la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de la Comunitat Autònoma
declarar l'albufera d'es Grau parc natural?
Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
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 són les limitacions que la documentació existent
del Pla de pedreres imposa a les explotacions actuals?
Palma, a 2 de maig 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.

G)

K)

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 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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina és l'actuació del Govern de la Comunitat
Autònoma front al funcionament il•legal del 95% de les pedreres
de les Illes?

Pensa el Govern de la Comunitat Autònoma donar
compliment al conveni signat amb el MOPTMA pel finançament
d'obres hidràuliques?

Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Sap el Govern de la Comunitat Autònoma quines noves
explotacions de pedreres s'han iniciat des de 1990?

Ordre de Publicació
RGE núm. 1998/94, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a consideració del port de Palma com a lloc d'inspecció
fronterera (Mesa de 10 de maig del 1994).

Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

A)

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 oral davant Ple.
Participarà el Govern de la Comunitat Autònoma en el
finançament de la potabilitzadora del Pont d'Inca?
Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Obres Públiques de
l'aprovació per part d'Emaya de la construcció de la
potabilitzadora del Pons d'Inca?
Palma, a 2 de maig del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM I EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La Comissió de les Comunitats Europees en la Decisió
94/24/CE, presa el 7 de gener del 1994, va establir la llista dels llocs
d'inspecció fronterera preseleccionats per a realitzar els controls
veterinaris dels productes i animals procedents de tercers països.
Entre aquests llocs d'inspecció (35 a l'Estat espanyol) hi havia
nombrosos aeroports -entre ells l'aeroport de Palma-, i els ports de
Bilbao, Alacant, Santander, Santiago de Compostel•la. Marín,
Cadis, Màlaga, Almeria, València, Tarragona, Sevilla, Gijón,
Cartagena, Barcelona, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas
de Gran Canaria, Algeciras i Pasajes-Irún.
El port de Palma va ser exclòs de la llista en no haver-se
considerat necessari dur a terme les obres de condicionament
exigides, en funció de l'escàs volum existent
d'importació/exportació.
Fins al primer de gener del 1993, data en la qual va entrar
en vigor la supressió de fronteres comercials a l'interior de la CEE,
existien oficines d'inspecció de Sanitat Exterior per a controlar tot
el comerç de productes alimentaris d'origen animal, de dins i fora de
la CEE, a Palma, Maó, Eivissa i Alcúdia, a més de l'aeroport de
Palma. Però el comerç amb els països comunitaris suposava prop
d'un 80% del total.
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D'acord amb les directives comunitàries, els llocs
d'inspecció fronterers han de reunir unes adequades condicions
d'equipament i funcionament, que incloguin les instal•lacions per
evitar contaminacions o alteracions dels productes, la higiene i la
neteja, i el control veterinari pertinent. Això implica una petita
inversió per a efectuar unes mínimes obres d'adequació
Aquesta inversió, i l'argument del petit volum de les
importacions/exportacions fetes des del port de Palma, han duit a
no considerar necessari que el port de Palma sigui un lloc
d'inspecció fronterera.
Aquesta decisió autolimita les nostres possibilitats
econòmiques i comercials d'una manera absurda. Es perd un servei
d'importància estratègica, que en un futur pot ser important, i
s'augmenta la dependència cap als ports peninsulars, amb
l'augmemt de costos econòmics i de temps que això suposa. Es
perjudica greument els agents de duanes i s'incrementen els costos
als exportadors i importadors, que no podran enviar ni rebre
aliments d'origen animal o animals vius directament des de l'illa.

Pel que fa al Pla d'Usos, està previst que el trànsit
comercial es realitzi en els molls adossats al futur dic. Que la zona
esportiva sigui aquella de nova creació a Cala Busquets, i que els
molls actuals es dediquin a zona pesquera i esportiva.
El Conseller d'Obres Públiques i ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 193/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la creació de comissions paritàries
previstes a la Llei 8/1993. (BOPIB núm. 121 de 11 de febrer del
1994).
Les esmentades comissions no han estat creades, en tot el
que es refereix a la Direcció General d'Interior i que ha estat afectat
per la Llei, ja que no s'han produït els requisits per a la seva creació.
Marratxí, 2 de març del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears considera
d'importància estratègica per a la nostra economia que el port de
Palma sigui un punt d'inspecció fronterera.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 598/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a l'obtenció del carnet de manipulador
d'aliments. (BOPIB núm. 124 de 25 de febrer del 1994).

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que s'efectuïn les gestions oportunes
davant el Ministeri de Sanitat i Consum i davant el Ministeri
d'Obres Públiques i Transports, per tal de fer possible la
consideració del port de Palma com a lloc d'inspecció fronterera
per a realitzar els controls veterinaris dels productes i animals
procedents de tercers països.

Els requisits necessaris per tal d'obtenir el carnet de
manipulador d'aliments, és superar un examen tipus test u oral,
després d'una assistència a una xerrada sobre manipulació higiènica
dels aliments.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Sanitat i Consum i la Junta d'Obres del port de Palma a dur a
terme les actuacions i les obres necessàries per adequar les
instal•lacions portuàries a les directives comunitàries sobre llocs
d'inspecció fronterera.

L'any 1993, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social ha
concedit 18.303 carnets de manipulador d'aliments (Centre Insular
Sanitat Menorca: 2.466/ Centre Insular Sanitat Eivissa: 2.677/
Centre Comarcal Sanitat Manacor: 2.696/ Centre Comarcal Inca:
2.000/ Serveis Centrals Conselleria de Sanitat Palma: 8.464).

Palma, a 6 de maig del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas..

Palma, 15 d'abril del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 585/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a realització d'un Pla d'usos
per al Port de Ciutadella. (BOPIB núm. 70 de 12 de març del
1993).
Per definir quina serà l'aportació directa, per part del
Govern, a càrrec del Pressupost General de la CAIB en l'ampliació
del Port de Ciutadella, s'està pendent del Concurs convocat per
l'ajuntament respecte a l'esmentada ampliació.

D)
A la Pregunta RGE núm. 818/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila, relativa al seminari d'educació sense
fronteres. (BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).
Les conclusions del seminari giraren al voltant de tres
eixos fonamentals:
1.- Acció en varis sectors de l'educació.
1.1. S'hauran d'intensificar els esforços per a desenvolupar
una dimensió internacional i intercultural en totes les etapes i en
totes les formes de l'educació.
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1.2. S'haurà d'aprofitar l'experiència de les escoles
associades a la Unesco que apliquen programes d'educació per a
la comprensió internacional.
1.3. S'hauria de promoure des de l'educació infantil la
pràctica d'activitats que vagin adreçades a l'adquisició de valors
humans profunds, dels seus drets, i també dels seus deures, tot
partint de l'experiència directa dels infants de pertànyer a
comunitats de cada cop més amples: família, escola, municipi,
comunitat autònoma, etc.
1.4. Per tal de desenvolupar l'estudi i la pràctica de la
cooperació internacional, les institucions educatives de la nostra
Comunitat, hauran d'aprofitar sistemàticament les formes d'acció
internacional, tals com recepció de professors i estudiants
estrangers, cooperació professional entre professors i equips
d'investigadors en diversos països. En particular, s'haurien de
realitzar estudis i treballs experimentals sobre els obstacles,
tensions, actituds i accions d'ordre lingüístic, social, efectiu i
cultural que afecten els estudiants immigrants o estrangers.
1.5. L'educació d'adults s'hauria d'inspirar en les
consideracions següents:
a) Totes les parts interessades han de juntar esforços per
orientar i utilitzar els grans mitjans d'informació, d'autoeducació
i d'aprenentatge interactiu.

3.- Recursos didàctics.
3.1. S'han d'intensificar els esforços per facilitar la
renovació, la producció i la difusió de material didàctic, relacionat
amb l'educació sense fronteres, amb les orientacions següents:
a) S'hauria d'utilitzar de manera adient tot el ventall de
mitjans i instruments, des del llibre de text fins a les noves
tecnologies educatives.
b) Tots els materials didàctic han d'adoptar una visió
global, mitjançant la introducció d'elements d'altres cultures per
servir de suport a la presentació d'aspectes locals de diferents
matèries, sense oblidar la importància de l'esport, de les arts
plàstiques i de la música com a factors que afavoreixen la
comprensió de les diferents cultures.
c) S'ha de preparar en llengua catalana, material didàctic
de caràcter interdisciplinar que posi de relleu els principals
problemes de la humanitat, i que doni importància a la cooperació
internacional per tal de resoldre-los d'una manera adequada.
L'aportació econòmica de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per a la realització d'aquest seminari ha estat de
3.238.344 pessetes, amb càrrec a diverses partides pressupostàries.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

b) S'haurien d'aprofitar les situacions i oportunitats
favorables tals com les activitats de les associacions de joves, els
festivals, els actes esportius i les relacions amb visitants i
estudiants estrangers o immigrants.
1.6. En cada etapa de l'educació escolar i extraescolar,
s'hauria de procurar que les activitats que giren al voltant de
promoure una educació sense fronteres estiguin coordinades i
formin un conjunt coherent.
2.- Preparació dels futurs educadors.
2.1. S'ha de millorar el procediment i els mitjans per
preparar i habilitar els futurs educadors per abastar els objectius
d'una educació sense fronteres en els aspectes següents:
a) Inculcar als educadors la comprensió i l'apreci de què
la diversitat de les cultures pot enriquir cada persona i poble.
b) Oferir un coneixement interdisciplinari bàsic dels
problemes de la cooperació internacional.

3837

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 819/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila, relativa a les despeses de la "Setmana del
Mestre". (BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).
El cost total de la "Setmana del Mestre", que es celebrà a
Palma del 22 al 26 de novembre del 1993, fou de 1.967.430
pessetes.
El cost de cada un dels actes celebrats fou el següent:
Acte de lliurament dels premis Francesc de Borja Moll i
Miquel Porcel i Riera (25-11-93):
- Lloguer Auditòrium.- 377.200 pessetes.
- Flors escenari.- 105.110 pessetes.

c) Fomentar en els educadors la participació activa en
l'elaboració de programes per a l'educació internacional i del
material didàctic adient.

- Escultura.- 230.000 pessetes.

d) Facilitar l'estudi d'experiències d'educació per a la
comprensió internacional, en especial d'experiències innovadores
realitzades a altres països, i proporcionar, en la mesura que sigui
possible, ocasions de posar-se directament en relació amb
educadors d'altres països.

- Concert.-

2.2. S'han d'organitzar seminaris sobre l'educació per a
la comprensió internacional amb l'objectiu de reunir autoritats,
educadors i membres de la comunitat escolar.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

- Premis.- 1.200.000 pessetes.

- Sopar Comissions.- 55.120 pessetes.
TOTAL: 1.967.430 pessetes.
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Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 820/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a l'elaboració del mapa
escolar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 126 de 11 de març del
1994).
Els treballs sobre el mapa escolar han experimentat
efectivament una empenta decisiva perquè en l'acord a què, a la fi,
hem arribat amb el Ministeri d'Educació i Ciència es preveu la
signatura d'un conveni per a la col•laboració en la planificació
educativa, en el qual un dels punts principals és la constitució
d'una unitat pont de treball, que integrarà diversos inspectors
tècnics d'educació i professors, i que tindrà com una de les seves
tasques més immediates l'elaboració final del mapa escolar de les
Balears, tot reunint els treballs que s'han fet fins ara en aquest
sentit.

Concepte: Video "Baleares".
Cost: 2.691.860 pessetes.
Sistema de contractació: Directe.
Empresa adjudicatària de la
Producciones Amengual.

realització:

Video-

1992
Concepte: Video "Menorca".
Tirada: 12.000
Cost: 3.972.480 pessetes.
Sistema de contractació: Directe.
Empresa adjudicatària de la realització: VideoProducciones Amengual.
Empresa distribuidora: Foment de Turisme de Menorca.
Palma, 8 d'abril del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 840/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a sol•licituds de canvi
d'ús de les concessions d'aigua.. (BOPIB núm. 126 de 11 de març
del 1994).

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

- Del Sr. Joan Ovihuela i Lechuga, a la finca Son Roig,
de Binissalem, cabdal autoritzat de 18 m3/h..
A)
- Del Sr. Pere Torrents i Vallès, a la finca Aillús, de
Consell, cabdal autoritzat de 35 m3/h.
- Del Sr. Joan Pol i Martorell, a la finca Es Pouet, de
Binissalem, cabdal autoritzat de 25 m3/h..
- De la Sra. Bàrbara Rosselló i Torrents, a la finca Can
Pollastre, de Consell, cabdal autoritzat de 30 m3/h.
- Del Sr. Felip Bibiloni i Amengual, a la finca Can
Llabrés, de Binissalem, cabdal autoritzat de 36 m3/h..

RGE núm. 1975/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 1994, admeté a tràmit pel procediment d'urgència
l'escrit de referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre l'aval del Govern de la
Comunitat Autònoma mitjançant la Societat de Garantia Recíproca
ISBA a l'empresa Bayopsa.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)
A la Pregunta RGE núm. 875/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a audiovisuals elaborats en distints
anys per l'Ibatur. (BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).
1990
Concepte: Video "Baleares lo tiene todo".
Cost: 1.000.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe.
Empresa adjudicatària de la realització: VideoProducciones Amengual.

B)
RGE núm. 1976/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença del Sr. Gerent de l'empresa
Isba.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 1994, admeté a tràmit pel procediment d'urgència
l'escrit de referència, que sol•licita la compareixença del Sr. Gerent
de l'empresa Isba, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre l'aval del Govern de la Comunitat Autònoma
mitjançant la Societat de Garantia Recíproca ISBA a l'empresa
Bayopsa.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE núm.
2313/93.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1947/94, presentat pel Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant
el qual se sol•licita la retirada de la Proposició no de Llei de
referència, relativa a mesures contra incendis forestals, publicada
en el BOPIB 98, de 8 de setembre del 1993.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE núm.
1269/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 1994, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2036/94, presentat pel Grup Parlamentari PP-UM, mitjançant el
qual se sol•licita la retirada de la Proposició no de Llei de
referència, relativa a elaboració del Pla gerontològic de les Illes
Balears, publicada en el BOPIB 128, de 25 de març del 1994.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a substitució a la Comissió no Permanent per a
l'estudi del Pla estratègic de competitivitat de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de maig del 1994, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1944/94, presentat pel Grup Parlamentari MIXT, mitjançant el qual
es comunica la substitució de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Pascual i
Amorós per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Munar i Riutort
a la comissió de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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