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personal que treballa al Servei d'Aqüicultura Marina SA (SEAMASA). RGE núm. 65/92. 709
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BF) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a personal que treballa a l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN). RGE núm. 67/92. 709

BG) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a personal que treballa a l’Institut Balear de Vivenda (IBAVI). RGE núm. 68/92. 709

BH) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a
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BI) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a
personal que treballa a l’empresa publica Foment Industrial. RGE núm. 70/92. 710

BJ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria Adjunta a Presidència, relativa
a personal que treballa a l'Institut Serveis a la Joventut. RGE núm. 71/92. 710

BK) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
personal que treballa a l'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA (SEMILLA). RGE núm. 72/92. 710

BL) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Turisme, relativa a despeses
en publicitat de l'empresa pública IBATUR durant l'any 1991. RGE núm. 73/92. 710

BM) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública ISBA durant l'any 1991. RGE núm. 74/92. 710

BN) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública ISBA, Serveis SA durant l'any 1991. RGE núm. 75/92. 711

BO) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a despeses en publicitat del consorci Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE) durant l'any 1991. RGE núm. 76/92. 711

BP) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura y Pesca, relativa
a despeses en publicitat de l'Institut de Biologia Animal (IBABSA) durant l'any 1991. RGE núm. 77/92. 711

BQ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
despeses en publicitat del Servei d'Agricultura Marina SA (SEAMASA) durant l'any 1991. RGE núm. 78/92. 711

BR) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
despeses en publicitat de l'empresa pública Serveis Forestals de Balears (SEFOBASA) durant l'any 1991. RGE núm. 79/92. 711

BS) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a despeses en publicitat de l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) durant l'any 1991. RGE núm. 80/92. 711

BT) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a despeses en publicitat de l'Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) durant l’any 1991. RGE núm. 81/92. 712

BU) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a despeses en publicitat de l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1991. RGE núm. 82/92. 712

BV) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública Foment Industrial durant l'any 1991. RGE núm. 83/92. 712

BX) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria Adjunta a Presidència, relativa
a despeses en publicitat de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut durant l'any 1991. RGE núm. 84/92. 712
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BY) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
despeses en publicitat de l'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA (SEMILLA) durant l'any 1991. RGE núm. 85/92. 712

BZ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
relativa a subvenció a "centros de perfeccionamiento NIC”. RGE núm. 87/92. 713

CA) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
relativa a casos de leishmaniosi. RGE núm. 88/92. 713

CB) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a cost de l'exposició "Un siglo de joyería". RGE núm. 89/92. 713

CC) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a recuperació de la inversió de l'exposició "Un siglo de joyería". RGE núm. 90/92. 713

CD) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a contracte de cessió de les joies de l'exposició "Un siglo de joyería". RGE núm. 91/92. 713

CE) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a deutes de l'exposició "Un siglo de joyería". RGE núm. 92/92. 713

CF) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a reutilització del
pavelló de Balears a l'Expo'92. RGE núm. 93/92. 714

CG) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a finalització d'obres
al pavelló de Balears a l'Expo'92. RGE núm. 94/92. 714

CH) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a participació de
colAlectius empresarials a l'Expo'92. RGE núm. 95/92. 714

CI) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a aportacions
econòmiques al pavelló de Balears a l'Expo'92. RGE núm. 96/92. 714

CJ) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a cost del pavelló
de Balears a l'Expo'92. RGE núm. 97/92. 714

CK) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a ampliació del
capital a IFEBAL. RGE núm. 98/92. 714

CL) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a conselleria
responsable d'IFEBAL. RGE núm. 99/92. 715

CM) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a modificació dels
estatuts d'IFEBAL. RGE núm. 100/92. 715

CN) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Treball i Transports, relativa
a actuació de la Conselleria de Treball al conflicte Blahi: recerca d'una solució justa per als ramaders i treballadors. RGE núm. 101/92. 715

CO) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Treball i Transports, relativa
a actuació de la Conselleria en el conflicte de Blahi: contactes amb els treballadors afectats per la proposta de regulació feta amb el suport del
Govern de les Illes Balears. RGE núm. 102/92. 715

CP) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a obertura d'expedient
a la Fundació Illes Balears amb motiu de la realització d'unes obres de desviació de la carretera de Cala En Porter-Alaior en el jaciment
arqueològic de Torralba d'en Salord. RGE núm. 110/92. 715

CQ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Treball i Transports, relativa
a activitats ilAlegals a algunes zones turístiques. RGE núm. 111/92. 716

V.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) Del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida a l'Hble. Sra Consellera d'Educació, Cultura i
Esports, relativa a criteris de selecció de les solAlicituds per a participar a les estades esportives d'hivern 91-92. RGE núm. 26/92. 716

B) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a trasllat a Sevilla del
llaüt Alzina. RGE núm. 108/92. 716
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VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació del Pla d'inversions culturals de les Illes Balears. RGE núm. 24/92. 716

VII.- INFORMACIÓ

A) Ampliació termini de presentació d'esmenes a la Proposició de Llei de Síndic de Greuges de les Illes Balears, RGE núm. 1480/91
(escrit 105/92). 717

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció Errates BOPIB núm. 14. 717

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 8 de gener del 1992, d'acord amb l'article
156 del Reglament del Parlament s'admeten a tràmit les preguntes
tot seguit especificades, per a les quals es demanava RESPOSTA
ORAL DAVANT COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ingressos de
normativa industrial l'any 1990, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm. 3313/91.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament en dispòs la Publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de gener del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d’acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita Resposta ORAL
davant la Comissió d'Economia.

Ingressos de normativa industrial l'any 1990.

Dels pressuposts d'ingressos de la Conselleria d'Indústria
i Comerç de l'any 1990, referents al programa de regulació i
normativa industrial, i al capítol V d'ingressos patrimonials hi havia
consignat un crèdit definitiu de 20 milions, dels quals només se
n'han contret 10.

Quins han estat els motius que han produït que hi hagi
aquesta desviació pressupostària?

Palma, 1 d'octubre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

II.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 21 de gener del 1991, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 104/92, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant el qual se solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Comerç i Indústria davant la Comissió d'Economia per
tal d'informar sobre la situació de les previstes inversions estrangeres
en matèria industrial a Mallorca.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de gener del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 8 de gener del 1990, d'acord amb el que
disposa l'article 112 del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit
el Projecte de Llei de Comunitats Balears assentades fora del
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb RGE
núm 3344/91.

Els IlAlustres Senyors Diputats i els Grups Parlamentaris
disposen d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS,
esmenes al Projecte esmentat, el text del qual s'insereix a
continuació.

Palma, a 9 de gener del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Francesc Gilet Girart, Secretari del Consell de Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CERTIFICA: que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 5 de
desembre de 1991, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

15.- APROVACIÓ PROJECTE DE LLEI DE
COMUNITATS BALEARS ASSENTADES FORA DEL
TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES
ILLES BALEARS.

El Consell de Govern, a proposta del Conseller Adjunt
a la Presidència, adopta l'acord següent:

U.- Aprovar el text articulat del Projecte de Llei de
Comunitats Balears assentades fora del territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

DOS.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei esmentat perquè el tramiti.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'entén
aquesta certificació amb el Vist-i-Plau del Molt Honorable Sr.
President, que firm i segell a Palma de Mallorca, a dia disset de
desembre de mil nou-cents noranta-u.

Vist i plau,
EL PRESIDENT.
EL SECRETARI DEL CONSELL DE GOVERN.

A)
PROJECTE DE LLEI DE COMUNITATS BALEARS

ASSENTADES FORA DEL TERRITORI DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 8 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que les comunitats balears assentades fora de l'àmbit
regional podran solAlicitar el reconeixement de la seva personalitat
d'origen, entesa com a el dret a colAlaborar en la vida social i
cultural de les illes, i a compartir-la, sense que això impliqui la
concessió de drets polítics.

La present Llei, en compliment de l'esmentat article 8 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, regula el reconeixement
de la personalitat balear a les comunitats balears i als balears
residents fora de les Balears i desplega el contingut del dret que això
comporta. Així mateix, es creen el Consell de Comunitats Balears,
com a òrgan de caràcter deliberant per a exercir funcions
consultives i d'assessorament a les institucions de la Comunitat
Autònoma en el compliment dels fins que s'hi estableixen, i el
Registre de Comunitats Balears assentades fora de les Balears, com
a instrument a través del qual la Comunitat Autònoma pot prendre
coneixement del fenomen migratori balear i reservar-se'n
l'organització i el funcionament a un desplegament reglamentari
posterior.

TÍTOL I

Del reconeixement de l'origen balear de les comunitats
assentades fora de l'àmbit regional.

Article 1.-

Als efectes d'aquesta Llei , tindran la consideració de
"balear" els ciutadans no residents a Balears oriünds d'aquesta
Comunitat i els seus descendents i també els qui hagin tingut a
Balears veïnatge administratiu i se sentin vinculats a les seves gents,
a la seva història, a les seves tradicions i a la seva cultura.

Article 2.-

1. Són comunitats balears als efectes d'aquesta Llei:

a) Les associacions i els centres socials legalment
reconeguts, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia
en el territori en el qual es troben assentats, que tenguin per objecte
principal en els seus estatuts el manteniment de lligams amb les
Illes Balears, la seva història, les seves tradicions i la seva cultura.

b) Les que se'ls reconegui l'origen balear, d'acord amb la
present Llei.

2. Podran pertànyer, amb els mateixos drets, a les
comunitats balears a què es refereix l'apartat anterior, si així ho
estableixen els seus estatuts, a més dels nascuts a Balears i els seus
descendents, els qui hagin tingut veïnatge administratiu en aquesta
Comunitat i els qui, per les circumstàncies que siguin, se sentin
vinculats a la seva història, les seves tradicions i la seva cultura.

Article 3.-

1. Tot balear resident fora d'aquesta Comunitat Autònoma
i, així mateix, les associacions i els centres socials en què s'agrupin,
tindran dret al reconeixement del seu origen balear.

2. El reconeixement de l'origen balear d'acord amb aquesta
Llei comporta el dret dels balears residents fora del territori de la
Comunitat Autònoma i, així mateix, de les comunitats en què
s'agrupin, a colAlaborar i a participar en la vida social i cultural del
poble balear.
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Article 4.-

El Govern Balear promourà, tot respectant l'autonomia
de les comunitats balears, la participació i la colAlaboració dels
balears no residents i, així mateix, de les comunitats vàlidament
reconegudes i, amb aquest fi, es crearan els canals que permetin
i facilitin una comunicació recíproca i un suport mutu.

Article 5.-

1. El reconeixement de l'origen balear de les persones
físiques no requereix acte administratiu.

2. Les comunitats aconseguiran el reconeixement del seu
origen balear per resolució de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, prèvia la solAlicitud de les interessades presentada a
aquest efecte, acompanyada de la documentació que
reglamentàriament es determinarà. El reconeixement donarà lloc
a la inscripció en el Registre de Comunitats Balears assentades
fora del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

TÍTOL II

Abast i contingut del reconeixement balear

Article 6.-

El reconeixement de l'origen balear a les comunitats a
què es refereix l'article 2 d'aquesta Llei els concedirà els drets
següents:

1. Rebre 'informació de quantes disposicions i
resolucions adoptin els òrgans de govern de la Comunitat
Autònoma balear.

2. Compartir la vida social balear i colAlaborar-ne en la
difusió tant en el territori balear, com a l'àmbit de la comunitat que
obtingui el reconeixement.

3. Informar en les actuacions dels òrgans de govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre temes
relacionats amb els emigrats.

Article 7.-

El reconeixement de l'origen balear als ciutadans i a les
comunitats a què es refereixen els articles 1 i 2 d'aquesta Llei,
comporta, en l'ordre sociocultural i en els mateixos termes que per
als residents a les Balears i les seves associacions, en la forma que
reglamentàriament es determini, els drets següents:

1. Gaudir de les biblioteques, els museus, els arxius, els
recursos, les exposicions i altres centres culturals dependents de
la Comunitat Autònoma.

2. Accedir als serveis de caràcter social, cultural i
esportiu promoguts o gestionats per la Comunitat Autònoma,
especialment els destinats a la joventut.

3. ColAlaborar, en el marc de les competències atribuïdes
a la Comunitat Autònoma, en els mitjans de comunicació social i
en les emissions de televisió adreçats als balears de dins i de fora
de les Balears.

4. Participar en l'impuls i la difusió de les activitats
culturals i dels espectacles destinats a preservar i fomentar la
cultura, la llengua i les tradicions de Balears.

Article 8.-

El Govern Balear fomentarà a través de les comunitats
balears i amb la colAlaboració, si n'era el cas, de les institucions
especialitzades:

1. La creació de publicacions especialment dirigides als
balears residents fora de les Balears.

2. Les comunitats balears vàlidament reconegudes seran
canal prioritari per a la difusió d'aquestes publicacions i edicions,
quan siguin de caràcter gratuït.

3. L'organització de serveis didàctics i audiovisuals
enfocats al coneixement de la llengua, la cultura, la història i les
tradicions balears, que facilitin a les dites comunitats l'organització
de cursos i d'activitats amb aquesta finalitat expressa.

Article 9.-

El Govern Balear organitzarà, a través de les comunitats
balears, la realització d'activitats que facilitin el coneixement de la
nostra cultura fora del territori de la Comunitat Autònoma i
garantirà l'adquisició, amb destinació a les comunitats balears, d'un
fons editorial tendent a facilitar el coneixement de la història, l'art,
la llengua, les tradicions i la realitat social balear.

Article 10.-

En el marc de la cooperació social i cultural amb les
comunitats balears, el Govern Balear fomentarà, dins les seves
competències, la producció, la distribució i l'intercanvi de
programes de ràdio i televisió.

Article 11.-

En el marc de les competències de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Govern Balear promourà també
amb les comunitats balears cursos o cicles monogràfics sobre la
història, les tradicions i la cultura i altres de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Article 12.-

El Govern Balear propiciarà la presència de representants
de les comunitats balears inscrites a l'empara d'aquesta Llei en els
consells o instituts de la Comunitat Autònoma relacionats amb la
seva activitat.

TÍTOL III

El Consell de les Comunitats Balears

Article 13.-

Per a complir els fins establerts en la present Llei, es crea,
amb caràcter deliberant, el Consell de Comunitats Balears, que
exercirà, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, funcions
consultives i d'assessorament a l'Administració de la Comunitat
Autònoma en relació amb les actuacions realitzades en aplicació de
la present Llei.

Article 14.-

1. Són membres del Consell de les comunitats balears:

a) President: el President del Govern Balear.
b) Vicepresident: el Conseller Adjunt a la Presidència.
c) Un representant de la Conselleria de Cultura.
Un representant de la Conselleria de Treball i Transports.
Un representant de la Conselleria de Turisme.
Un representant de cada un dels Consells Insulars.
d) Un representant per cada una de les comunitats inscrites

a l'empara d'aquesta Llei elegits per aquestes.
e) Hi actuarà com a secretari un funcionari de la

Conselleria Adjunta a la Presidència, nomenat a l'efecte, amb veu
però sense vot.

2. En el si del Consell es constituirà una Comissió
Permanent elegida per aquell, les funcions i la composició de la qual
seran objecte de desplegament reglamentari posterior.
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Article 15.-

El Consell de les comunitats balears elaborarà una
memòria anual en la qual es donarà compte de l'aplicació de la
present Llei i suggerirà a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'adopció de mesures convenients per al millor
compliment dels objectius i dels fins que s'hi determinen.

TÍTOL IV

Del Registre de les Comunitats Balears.

Article 16.-

1. Es crea el Registre de Comunitats Balears adscrit a la
Conselleria Adjunta a la Presidència, que serà públic i que tindrà
per objecte la inscripció de les Comunitats que hagin obtingut el
reconeixement del seu origen balear. Hi han de constar, a més de
les dades d'identificació que es determinin reglamentàriament, els
estatus i els òrgans rectors de les comunitats i, si n'era el cas, les
modificacions que s'hi produeixin.

2. L'organització i el funcionament d'aquest seran
desenvolupats reglamentàriament.

Disposició Addicional.-

Per complir l'establert en la present Llei, s'habilitarà una
partida específica en el pressupost ordinari de despeses de la
Conselleria Adjunta a la Presidència dins els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma.

Disposició Final Primera.-

S'autoritza el Govern Balear a dictar les normes de
desplegament reglamentari de la present Llei.

Disposició Final Segona.-

La present Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el BOCAIB.

A Palma de Mallorca, a dia cinc de desembre de mil
nou-cents noranta-u.

El Conseller Adjunt a la Presidència:
Francisco Gilet i Girart

EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons

II.- PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 8 de gener de 1992, d'acord amb l'article 126.2
del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la Proposició de Llei
del Grup Parlamentari MIXT, RGE núm. 3336/91, relativa a
moratòria en la classificació de nous sòls urbans, urbanitzables o
aptes per a la urbanització a les zones costaneres de les Illes Balears.

D'acord amb el que disposa l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de gener del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveu l'Article 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
MIXT presenta la següent Proposició de Llei, de moratòria en la
classificació del nous sòls urbans, urbanitzables o aptes per a la
urbanització a les zones costaneres de les Illes Balears.

Palma, 15 de novembre de 1991.
El Portaveu suplent:
Miquel Pascual i Amorós.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MORATÒRIA EN LA
CLASSIFICACIÓ DE NOUS SÒLS URBANS,

URBANITZABLES O APTES PER A LA URBANITZACIÓ A
LES ZONES COSTANERES DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les Lleis de més transcendència per a la nostra
Comunitat que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat és, sense
dubte, la Llei 1/1991 de 30 de gener, d'Espais Naturals i de Règim
Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears.

L'aprovació d'aquesta Llei ha suposat la reclassificació
com a sòl no urbanitzable de terrenys que estaven anteriorment
classificats com a sòl urbanitzable, apte per a la urbanització o
reserva urbana. La immensa majoria d'aquests terrenys estan situats
a la franja costanera, ja que és a prop de la costa on s'han classificat
en temps passats grans extensions de terrenys per a fer
urbanitzacions de tipus turístic-residencial. No serà, doncs, lògica
la classificació de nous terrenys a la costa quan la Llei 1/1991 n'ha
desqualificats.

D'altra banda hi ha un excés d'oferta de solars turístics
residencials en la zona costanera de cadascuna de les quatre illes
que conformen l'arxipèlag balear.

Per tot això és necessària una moratòria en la classificació
de nous terrenys per ésser urbanitzats en els indrets situats a menys
de 5 Km. de la ribera de la mar amb destí residencial, sigui amb
caràcter permanent o estacional, sigui en règim de vivenda o en
règim turístic. Aquesta moratòria que es proposa pels propers 5 anys
és l'objecte de la present Llei: al llarg d'aquest període, la societat
balear podrà gaudir d'un temps de reflexió sobre el futur urbanístic
de la part del territori que més ha estat objecte del procés
urbanitzador, que són les zones costaneres.
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Ara bé, s'ha de tenir en compte que encara hi ha
municipis sense instruments de planejament; també pot ésser
necessària la creació de nous equipaments comunitaris o de sòl
industrial o de servicis; així mateix el desenrotllament
socioeconòmic dels nuclis urbans tradicionals pot demanar una
petita expansió dels mateixos. Per això l'Article 2 estableix les
corresponents excepcions.

Finalment, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei hi haurà expedients sobre els quals l'Ajuntament competent
ja s'haurà pronunciat de manera ferma mitjançant la seva
aprovació provisional i no és convenient entorpir la seva
tramitació; per tant, la Disposició Transitòria els exclou de
l'aplicació de la mateixa.

Article 1.-

Durant els propers 5 anys, les Comissions Insulars
d'Urbanisme de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera no
podran classificar com a sòl urbà, urbanitzable o apte per a la
urbanització els terrenys compresos entre la línia d'atermenament
de la zona marítima-terrestre i una línia paralAlela situada terra
endins 5 Km. i que, en el moment de l'entrada en vigor de la
present Llei, estiguin classificats com a sòl no urbanitzable o
rústic, o bé estiguin mancats de classificació.

Tampoc podran ésser objecte d'aquells tipus de
classificació els terrenys del mateix àmbit territorial que, per
aprovació definitiva de revisió o modificació de Pla General
d'Ordenació Urbana o de Normes Subsidiàries de Planejament,
passin a ésser en el futur, sòl no urbanitzable.

Article 2.-

Els terrenys zonificats com a Àrea Natural d'Especial
Interès o Àrea Rural d'Interès Paisatgístic per la Llei 1/1991 de 30
de gener, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees
d'Especial Protecció de les Illes Balears, queden exclosos de
l'aplicació de la present Llei.

Article 3.-

Queden exceptuats de l'establert a l'article primer:

a) En cas de municipis mancats de les corresponents
delimitacions de sòl urbà, els terrenys que es classifiquin com a tal
per complir amb els requisits establerts a l'article 78 o, si n’és el
cas, 81 del "Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de
9 de abril".

b) Els terrenys que es proposin classificar com a sòl
urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització pels usos
d'equipament comunitari, industrial o de servicis. En cap cas es
permetran els usos de vivenda, residencial i hoteler amb l'excepció
del de vivenda annexa a les explotacions dels edificis afectats als
usos permesos.

c) Els terrenys confinants amb els sòls urbans dels nuclis
tradicionals que siguin necessaris pel desenrotllament
socioeconòmic dels mateixos, l'extensió dels quals no podrà
superar el deu per cent de la superfície de la delimitació del nucli
afectat ni una densitat de població superior als 50 habitants per
hectàrea; en qualsevol cas, es permetrà una extensió de 3
Hectàrees.

Disposició Transitòria.-

No serà d'aplicació la present Llei en cas d'expedients de
formació, revisió, modificació de Planejament Municipal o
Projectes de Delimitació de Sòl Urbà que, en el moment de
l'entrada en vigor de la mateixa, ja haguessin estat objecte
d'aprovació provisional.

Disposició Final.-

Aquesta Llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

III.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 21 de gener del 1992, d'acord amb l'article 152
del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les interpelAlacions
tot seguit especificades.

InterpelAlació a l'Honorable Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports relativa a la política d'ensenyament de la música
a les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 23/92.

InterpelAlació al Govern de la CA , relativa a la política en
matèria de promoció de la Comunitat Autònoma a través de la
participació a fires, exposicions i certàmens, presentada pel Grup
Parlamentari PSM i EEM, RGE núm. 109/92

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la Publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula a l'Honorable Sra. Consellera de Cultura, Educació i
Esports, la següent INTERPELALACIÓ per tal que sigui debatuda
en el Ple de la Cambra.

Sobre política d'ensenyament de la música a les Illes
Balears.

INTERPELALACIÓ:

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpelAla
l'Honorable Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports sobre
política d'ensenyament de la música a les Illes Balears.

Palma, 7 de gener de 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA I
ENTESA DE L'ESQUERRA DE MENORCA presenta la següent
INTERPELALACIÓ relativa a la política que segueix el Govern en
matèria de promoció de la Comunitat Autònoma a través de la
participació a fires, exposicions i certàmens.

Palma, 16 de gener de 1992
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 8 de gener del 1992, d’acord amb l'article
156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les preguntes
tot seguit especificades, per a les quals es demanava RESPOSTA
PER ESCRIT.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Projecte de Llei
bàsica de règim jurídic de les administracions públiques, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 3299/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Educació
ambiental, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 3300/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla director
sectorial de carreteres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu
Morro del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 3301/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla hidrològic de
les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 3302/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla sectorial de
pedreres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 3303/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adaptació dels
centres d'Educació infantil al RD 1004/1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 3304/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incentius per
promoure el foment de la construcció i modernització d'equipaments
socials colAlectius, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3307/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incentius per
promoure l'estudi de noves tècniques comercials, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3308/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incentius per
promoure l'associacionisme empresarial, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3309/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incentius per
promoure la millora de la formació professional, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3310/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incentius per
promoure la millora de la formació empresarial del comerciant,

formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3311/91.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incentius per
incorporar noves tècniques de gestió, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari  SOCIALISTA. RGE núm.
3312/91.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de gener del 1992.
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 següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
resposta ESCRITA.

Projecte de Llei bàsica de règim jurídic de les
administracions públiques.

El Projecte de Llei bàsica de règim jurídic de les
administracions públiques, que el Ministerio para las
Administraciones Públicas ha modificat, ha estat consultat amb les
comunitats autònomes i amb juristes especialitzats, segons es llegeix
als mitjans de comunicació escrita de dia 17 de desembre.

Atesa la importància d'aquesta llei que té el caràcter de
bàsica i que, per tant, serà norma de seguiment inexcusable per part
de les legislacions emanades dels parlaments de les CCAA i pels
seus governs.

Atès que entrarà a legislar sobre aspectes tan importants
en l'Administració Pública com l'atracament d'aquesta als ciutadans,
el codi dels drets dels administrats i llurs relacions amb els òrgans
administratius; la regulació del silenci administratiu positiu;
l'ampliació del concepte legal d'interessat; la separació del que és
Administració d'allò que és govern i la subordinació d'aquella a
l'acció política de direcció d'aquest; la regulació de la potestat
sancionadora de l'Administració i de la responsabilitat de les
administracions públiques i de llurs autoritats i personal al servei de
l'Administració; l'actualització del tractament lingüístic en
l'Administració i la regulació de l'ús de les quatre llengües oficials
en l'Administració de l'Estat, etc.

Atès que tota aquesta temàtica té una especial incidència
i ofereix alt interès per a la nostra comunitat autònoma, el diputat
que subscriu formula la pregunta següent:

Quan ha estat la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
consultada pel Govern central de l'Estat en relació amb el Projecte
de Llei bàsica de règim jurídic de les administracions públiques?

A través de quin procediment?

Quin capteniment ha tingut el Govern de les Illes Balears
en relació amb aquest tema?

El posicionament del Govern de les Illes Balears ha estat,
a l'ensems, consultat a altres instàncies representatives de la
societat? Quines?

Per què no ho ha manifestat davant el Parlament de les
Illes Balears, a la Comissió d'Assumptes Institucionals? En
qualsevol cas, pensa fer-ho?

Palma, 18 de desembre del 1991.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
resposta ESCRITA.

Educació ambiental.

Quins són els projectes concrets per al 1992 en matèria
d'Educació ambiental?

Quina dotació pressupostària té cadascun d'aquests
projectes?

Palma, 18 de desembre del 1991.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
resposta ESCRITA.

Pla director sectorial de carreteres.

En quina situació es troba l'elaboració del Pla director
sectorial de carreteres?

Quan té prevista la seva aprovació el Govern de les Illes
Balears?

Palma, 18 de desembre del 1991.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents

el Reglament del Parlament de les rues Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
resposta ESCRITA.

Pla hidrològic de les Illes Balears.

Pensa redactar el Govern balear el Pla hidrològic de les
Illes Balears?

Quan es preveu la seva aprovació?

Pensa presentar al Parlament balear els criteris generals
que han d'orientar aquest pla?

Palma, 18 de desembre del 1991.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud
de resposta ESCRITA.

Pla director sectorial de pedreres.

En quina fase de la seva tramitació es troba el Pla director
sectorial de pedreres?

Quan pensa aprovar el Govern balear aquest pla?

Palma, 18 de desembre del 1991.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
resposta ESCRITA.

Adaptació dels centres d'Educació infantil al RD
1004/1991.

El RD 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, contempla en el seu títol primer les
disposicions de caràcter general, i en el segon parla dels centres
d'Educació infantil, atès que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears disposa de tres escoles infantils, la Verge de la Salut a
Palma, la Francesc de Borja Moll a Ciutadella i la Magdalena
Humbert a Maó; aquestes dues darreres tenen la seva gestió
delegada al Consell Insular de Menorca.

Té present el Govern de les Illes Balears adscriure
finalment aquests serveis educatius a la Direcció General
d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports?

Quines mesures s'han pres per adaptar les condicions
d'aquests centres a les normes que estableix el RD 1004/1991, de 14
de juny?

Quan es preveu que la situació d'aquestes escoles infantils
estarà normalitzada?

Palma, 18 de desembre del 1991.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Incentius per promoure el foment de la construcció i
modernització d'equipaments socials colAlectius.

Quants i quins han estat els incentius que ha donat el
Govern de la CAIB al llarg del 1990 -fent una relació detallada de
l'incentiu, l'entitat i la població- per promoure la reforma de les
estructures comercials encaminades al foment de la construcció i
modernització d'equipaments socials colAlectius?

Palma, 17 de desembre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Incentius per promoure l'estudi de noves tècniques
comercials.

Quants i quins han estat els incentius que ha donat el
Govern de la CAIB al llarg del 1990 -fent una relació detallada de
l'incentiu, l'entitat i la població- per promoure la reforma de les
estructures comercials encaminades a la concessió d'ajudes
d'assistència tècnica per a l'estudi de noves tècniques comercials?

Palma, 17 de desembre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Incentius per promoure l'associacionisme empresarial.

Quants i quins han estat els incentius que ha donat el
Govern de la CAIB al llarg del 1990 -fent una relació detallada de
l'incentiu, l'entitat i la població- per promoure la reforma de les
estructures comercials encaminades al foment de
l'associacionisme empresarial?

Palma, 17 de desembre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Incentius per promoure la millora de la formació
professional.

Quants i quins han estat els incentius que ha donat el
Govern de la CAIB al llarg del 1990 -fent una relació detallada de
l'incentiu, l'entitat i la població- per promoure la reforma de les
estructures comercials encaminades a la millora de la formació
professional?

Palma, 17 de desembre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Incentius per promoure la millora de la formació
empresarial del comerciant.

Quants i quins ban estat els incentius que ha donat el
Govern de la CAIB al llarg del 1990 -fent una relació detallada de
l'incentiu, l'entitat i la població- per promoure la reforma de les
estructures comercials encaminades a la millora de ta formació
empresarial del comerciant?

Palma, 17 de desembre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Incentius per incorporar noves tècniques de gestió.

Quants i quins han estat els incentius que ha donat el
Govern de la CAIB al llarg del 1990 -fent una relació detallada de
l'incentiu, l'entitat i la població- per promoure la reforma de les
estructures comercials encaminades a la inversió per remodelar
instalAlacions i/o incorporar noves tècniques de gestió?

Palma, 17 de desembre del 1991.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 21 de gener del 1992, d'acord amb l'article
156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les preguntes
tot seguit especificades, per a les quals es demanava RESPOSTA
PER ESCRIT.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsions de
despesa per ajudes al turisme rural, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.16/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a objectius del
foment del turisme rural, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon
Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 17/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a terciarització del
camp de les Illes, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 18/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a beneficiaris de
les ajudes al turisme rural, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon
Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 19/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a modificacions en
les previsions dels projectes d'ajuts al turisme rural, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 20/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a percentatges de
subvenció en el ajuts al turisme rural, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
21/92.

Pregunta a l'Hble.. Sra. Consellera de Cultura, Educació
i Esports, relativa a correcció de deficiències en el Conservatori
professional de música de Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Damià Pons del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 25/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial del metall i transformats metàlAlics per
informació i estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano. del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
27192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial del metall i transformats metàlAlics per tal
d'introduir noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 28/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de nàutica per informació i estudi,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 29/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial del metall i transformats metàlAlics per
disseny i moda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 30/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial del metall i transformats metàlAlics per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 31/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de nàutica per tal d'introduir noves
tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 32/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial nàutica per disseny i moda, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 33/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de nàutica per a la normalització i
homologació de productes, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 34/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de pell i confecció de pell per informació i
estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 35/92.

Pregunta al Govern ae la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de pell i confecció de pell per tal d'introduir
noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 36/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de pell i confecció de pell per disseny i
moda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 37/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de pell i confecció de pell per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 38/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de ceràmica i vidre per informació i estudi,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 39/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de ceràmica i vidre per tal d'introduir noves
tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 40/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió durant
1991 subsector industrial de ceràmica i vidre per disseny i moda,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 41/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a aplicació de la
disposició transitòria única del Decret 96/1991, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 42/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a comunicació de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca sobre certificats relacionats amb la
construcció de sòl rústic, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F.
López del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 43/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions de la
Conselleria Adjunta a Presidència al llarg del 1991 en el tema de
l'objecció de consciència al servei militar i prestació social
substitutòria, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 44/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria de Cultura durant l'any 1991, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 48/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria de la Funció Pública durant l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 49/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social durant
l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 50/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE núm. 51/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria de Turisme durant l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 52/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria de Comerç i Indústria durant el segon
semestre de l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 53/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria de Treball i Transports durant el segon
semestre de l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 54/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant el segon
semestre de l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 55/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria d'Economia i Hisenda durant el segon
semestre de l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 56/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Conselleria Adjunta a Presidència durant el segon
semestre de l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 57/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses en
publicitat de la Presidència del Govern durant el segon semestre de
l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 58/92.

Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a personal
que treballa a l'empresa pública IBATUR, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 60/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a personal que treballa a l'empresa pública ISBA, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 61/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a personal que treballa a l'empresa pública ISBA SERVEIS, SA,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 62/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a personal que treballa al consorci CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
EUROPEA (CDE), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 63/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
personal que treballa a L'INSTITUT DE BIOLOGIA ANIMAL
(IBABSA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 64/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
personal que treballa al SERVEI D'AQÜICULTURA MARINA SA
(SEAMASA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 65/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
personal que treballa als SERVEIS FORESTALS DE BALEARS, SA
(SEFOBASA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 66/92.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a personal que treballa a l'INSTITUT BALEAR
DE SANEJAMENT (IBASAN), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 67/92.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a personal que treballa a l'INSTITUT BALEAR
DE VIVENDA (IBAVI), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 68/92.

Pregunta a la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a
personal que treballa a l'INSTITUT BALEAR DE DISSENY,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 69/92.

Pregunta a la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a
personal que treballa a l'empresa pública FOMENT INDUSTRIAL,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 70/92.

Pregunta a la Conselleria Adjunta a Presidència, relativa
a personal que treballa a l'INSTITUT BALEAR SERVEIS A LA
JOVENTUT, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 71/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
personal que treballa a l'empresa pública SERVEIS DE MILLORA
AGRÀRIA, SA (SEMILLA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 72/92.
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Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a despeses
en publicitat de l'empresa pública IBATUR durant l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 73/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública ISBA durant l'any
1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 74/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública ISBA, SERVEIS SA,
durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 75/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda, relativa
a despeses en publicitat del consorci CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ EUROPEA DE LES ILLES BALEARS (CDE)
durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 76/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa
a despeses en publicitat de l'INSTITUT DE BIOLOGIA ANIMAL,
(IBABSA) durant l'any 1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 77/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa
a despeses en publicitat del SERVEI D'AGRICULTURA MARINA,
SA (SEAMASA) durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 78/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública SERVEIS
FORESTALS DE BALEARS (SEFOBASA) durant l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 79/92.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a despeses en publicitat de l'INSTITUT
BALEAR DE SANEJAMENT (IBASAN) durant l'any 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 80/92.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a despeses en publicitat de l'INSTITUT
BALEAR DE LA VlVENDA (IBAVI) durant l'any 1991, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 81/92.

Pregunta a la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa
a despeses en publicitat de l'INSTITUT BALEAR DE DISSENY
durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 82/92.

Pregunta a la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa
a despeses en publicitat de l'empresa pública FOMENT
INDUSTRIAL durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 83/92.

Pregunta a la Conselleria Adjunta a Presidència, relativa
a despeses en publicitat de l'INSTITUT BALEAR DE SERVEIS A LA
JOVENTUT durant l'any 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 84/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
despeses en publicitat de l'empresa pública SERVEIS DE MILLORA
AGRÀRIA, SA (SEMILLA) durant l'any 1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 85/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
relativa a subvenció a "centros de perfeccionamiento NIC",
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm 87/92.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
relativa a casos de leishmaniosi, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 88/92.

Pregunta a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a cost de l'exposició "Un siglo de joyería", formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 89/92.

Pregunta a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a recuperació de la inversió de l'exposició "Un siglo de joyería”,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 90/92.

Pregunta a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a contracte de cessió de les joies de l'exposició "Un siglo de joyería”,
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 91/92.

Pregunta a la Conselleria de Comerç i Indústria, relativa
a deutes de l'exposició "Un siglo de joyería”, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 92/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a reutilització del
pavelló de Balears a l'Expo 92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 93/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a finalització d'obres
al pavelló de Balears a l'Expo 92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 94/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació de
colAlectius empresarials a l'Expo 92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 95/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a aportacions
econòmiques al pavelló de Balears a l'Expo 92, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 96/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cost del pavelló de
Balears a l'Expo 92, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 97/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ampliació del
capital a IFEBAL, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 98/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conselleria
responsable d'IFEBAL, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon
Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 99192.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a modificació dels
estatuts d'IFEBAL, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. l00/92.

Pregunta a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa a actuació de la Conselleria de Treball en el conflicte
BLAHI: recerca d'una solució justa per als ramaders i treballadors,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.101/92.

Pregunta a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa a actuació de la Conselleria en el conflicte de BLAHI:
contactes amb els treballadors afectats per la proposta de regulació
feta amb el suport del Govern de les Illes Balears, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 102/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a obertura
d'expedient a la Fundació Illes Balears amb motiu de la realització
d'unes obres de desviació de la carretera de Cala En Porter-Alaior
en el jaciment arqueològic de Torralba d'en Salord, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 110/92.

Pregunta a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa a activitats ilAlegals a algunes zones turístiques, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 111/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la Publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Previsions de despesa per a ajudes al turisme rural.

El BOCAIB núm. 154, de 10 de desembre del 1991,
publica l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de
novembre del 1991, per la qual s'estableixen les ajudes al turisme
rural.

Quines previsions de despesa té la Conselleria
d'Agricultura per fer front a les peticions d'ajut que es puguin
tramitar a les zones de l'Objectiu 5b i a les altres zones de les Illes
Balears?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Objectius del foment del turisme rural.

El BOCAIB núm. 154, de 10 de desembre del 1991,
publica l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de
novembre del 1991, per la qual s'estableixen les ajudes al turisme
rural.

Quin objectiu relacionat amb l'agricultura, es persegueix
amb el foment del turisme rural per part de la Conselleria
d'Agricultura?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Terciarització del camp de les Illes.

El BOCAIB núm. 154, de 10 de desembre del 1991,
publica l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de
novembre del 1991, per la qual s'estableixen les ajudes al turisme
rural.

No creu la Conselleria que amb l'establiment d'aquests
ajuts sols es fomenta la terciarització del camp de les Illes?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Beneficiaris de les ajudes al turisme rural.

El BOCAIB núm. 154, de 10 de desembre del 1991,
publica l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de
novembre del 1991, per la qual s'estableixen les ajudes al turisme
rural.

És conscient la Conselleria d'Agricultura que aquests ajuts
sols beneficien certs propietaris i que difícilment s'hi poden acollir
el pagesos, encara que siguin propietaris de la finca que exploten?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Modificacions en les previsions dels projectes d'ajuts al
turisme rural.

El BOCAIB núm. 154, de 10 de desembre del 1991,
publica l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de
novembre del 1991, per la qual s'estableixen les ajudes al turisme
rural.

L'article 7, apartat 8, de l'ordre estableix que "en el cas
que s'hagin modificat les previsions del projecte" i es detecti per
part de la Conselleria, en revisar les obres fetes, la subvenció
s'ajustarà a les obres realitzades i no a les projectades.

No creu la Conselleria que, en el cas de modificacions
substancials de l'obra projectada i que no comptin amb la
corresponent llicència municipal, en tractar-se d'una ilAlegalitat
manifesta, el que correspondria és denegar la llicència i remetre
la informació obtinguda a l'ajuntament respectiu per tal que
s'apliquin les sancions corresponents?

Ho té previst així?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Percentatges de subvenció en els ajuts al turisme rural.

El BOCAIB núm. 154, de 10 de desembre del 1991,
publica l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 27 de
novembre del 1991, per la qual s'estableixen les ajudes al turisme
rural.

Amb quins criteris es concediran els ajuts?

L'esmentada ordre no estableix un límit en el percentatge
a subvencionar, i pot succeir que en alguns casos s'arribi a
subvencionar el 100% de l'obra realitzada.

Quin percentatge de l'obra efectuada es podrà
subvencionar?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
cambra, formula a l'honorable Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports la següent PREGUNTA per a la qual solAlicita
RESPOSTA PER ESCRIT.

Sobre correcció de deficiències en el Conservatori
Professional de Música de Balears.

Pensa l'Honorable Sra. Consellera de Cultura, Educació
i Esports corregir, a través de la Direcció General d'Educació, les
deficiències exposades en informe de 25 de novembre del 1991
per l'inspector d'Educació Sr. Jaume Gual Mora, relatives a
Consell Escolar, admissió d'alumnes, matrícula en primer curs de

Grau Elemental i simultaneïtat de matrícules presentat a la Direcció
Provincial de Balears del Ministeri d'Educació i Ciència?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial del metall i
transformats metàlAlics per informació i estudi.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial del
metall i transformats metàlAlics per informació i estudi, fent una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial del metall i
transformats metàlAlics per tal d'introduir noves tecnologies.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial del
metall i transformats metàlAlics per tal d'introduir noves tecnologies
a l'empresa, fent una relació detallada de les empreses, el municipi
on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial del nàutica
per informació i estudi.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial de nàutica per informació i estudi, fent una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial del metall i
transformats metàlAlics per disseny i moda.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial del metall i transformats metàlAlics per disseny i moda,
fent una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial del metall i
transformats metàlAlics per a la normalització i homologació de
productes.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial del metall i transformats metàlAlics per a la
normalització i homologació de productes, fent una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de nàutica per
tal d'introduir noves tecnologies.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial de
nàutica per tal d'introduir noves tecnologies a l'empresa, fent una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de nàutica per
disseny i moda.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial de
nàutica per disseny i moda, fent una relació detallada de les
empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de nàutica per
a la normalització i homologació de productes.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial de
nàutica per a la normalització i homologació de productes, fent una
relació detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de pell i
confecció de pell per informació i estudi.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial de pell per informació i estudi, fent una relació detallada
de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de
l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de pell i
confecció de pell per tal d'introduir noves tecnologies.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial de pell per tal d'introduir noves tecnologies a l'empresa,
fent una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de pell i
confecció de pell per disseny i moda.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial de pell
per disseny i moda, fent una relació detallada de les empreses, el
municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de pell i
confecció de pell per a la normalització i homologació de productes.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial de pell
per a la normalització i homologació de productes, fent una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia
de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de ceràmica
i vidre per a informació i estudi.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector industrial de
ceràmica i vidre per a informació i estudi, fent una relació detallada
de les empreses, el municipi on estan ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de ceràmica
i vidre per tal d'introduir noves tecnologies.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per tal d'introduir noves tecnologies,
fent una relació detallada de les empreses, el municipi on estan
ubicades i la quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita RESPOSTA PER
ESCRIT.

Inversió durant el 1991 subsector industrial de ceràmica
i vidre per disseny i moda.

¿Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1991 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per disseny i moda, fent una relació
detallada de les empreses, el municipi on estan ubicades i la
quantia de l'ajut?

Palma, 8 de gener del 1992
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

En aplicació de la disposició transitòria única del Decret
96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en la zona de servitud de protecció
de la Llei de Costes, quins són els expedients d'autoritzacions i els
d'infraccions que estant en tramitació, s'han remès a la nostra
comunitat autònoma, una vegada ja ha transcorregut el termini
d'un mes fixat a l'efecte (especificant els detalls suficientment
informatius de cada expedient)?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Quina causa motiva que la Conselleria d'Agricultura i
Pesca emetés el mes de setembre de l'any passat una comunicació
que advertia als ajuntaments que "només emetrà certificats
relacionats amb la construcció en sòl rústic a petició de la Comissió
Insular d'Urbanisme"?

En quines disposicions normatives es basa aquesta
comunicació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Quines han estat les actuacions realitzades al llarg del
1991 per la Conselleria Adjunta a la Presidència en el tema de
l'objecció de consciència al servei militat i prestació social
substitutòria?

Quina avaluació fa el Govern de les Illes Balears de la
política duita a terme en aquest tema per les diferents
administracions a les Illes Balears?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria de
Cultura durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria
de la Funció Pública durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Il1es Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Il1es Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria
d’Obres Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud
de Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria de
Turisme durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud
de Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria de
Comerç i Indústria durant el segon semestre de l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria de
Treball i Transports, durant el segon semestre de l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, durant el segon semestre de l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria
d'Economia i Hisenda, durant el segon semestre de l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Conselleria
Adjunta a la Presidència, durant el segon semestre de l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat la Presidència
del Govern de les Illes Balears, durant el segon semestre de l'any
1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria de Turisme.

Personal que treballa a IBATUR.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'empresa pública IBATUR, especificant la categoria, remuneració
i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Personal que treballa a ISBA, SGR.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'empresa pública ISBA, SGR, especificant la categoria,
remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Personal que treballa a ISBA SERVEIS, SA.

Quina és la relació nominal del personal que treballa al
consorci empresa pública ISBA SERVEIS, SA, especificant la
categoria, remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Personal que treballa al CDE.

Quina és la relació nominal del personal que treballa al
consorci Centre de Documentació Europea, especificant la
categoria, remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

Personal que treballa a l'IBABSA.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l’Institut de Biologia Animal, SA (IBABSA), especificant la
categoria, remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Personal que treballa a SEAMASA.

Quina és la relació nominal del personal que treballa al
Servei d'Aqüicultura Marina SA, especificant la categoria,
remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca..

Personal que treballa a SEFOBASA.

Quina és la relació nominal del personal que treballa als
Serveis Forestals de Balears, SA (SEFOBASA), especificant la
categoria, remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

Personal que treballa a IBASAN.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN), especificant la categoria,
remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

Personal que treballa a IBAVI.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'Institut Balear de la Vivenda (IBAVI), especificant la categoria,
remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Indústria i
Comerç.

Personal que treballa a l'Institut Balear de Disseny.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'Institut Balear de Disseny, especificant la categoria, remuneració
i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Indústria i
Comerç.

Personal que treballa a Foment Industrial.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'empresa pública Foment Industrial, especificant la categoria,
remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria Adjunta a la
Presidència.

Personal que treballa a l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, especificant la categoria,
remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Personal que treballa a SEMILLA.

Quina és la relació nominal del personal que treballa a
l'empresa pública Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA),
especificant la categoria, remuneració i situació laboral?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria de Turisme.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'empresa
pública IBATUR durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'empresa
pública ISBA, SGR durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'empresa
pública ISBA, SERVEIS SA durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat el Consorci
Centre de Documentació Europea de les Illes Balears (CDE),
durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'Institut de
Biologia Animal, SA (IBABSA), durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat el Servei
d'Agricultura Marina, SA (SEAMASA), durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears, SA (SEFOBASA), durant
l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'Institut Balear
de Sanejament (IBASAN), durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'Institut Balear
de la Vivenda (IBAVI), durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Indústria i
Comerç.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'Institut Balear
de Disseny, durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Indústria i Comerç.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'empresa
pública Foment Industrial, durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria Adjunta a la
Presidència.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut, durant l'any 1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Despeses en publicitat.

Quines despeses en publicitat ha realitzat l'empresa
pública Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA), durant l'any
1991?

Amb quines empreses ha contractat aquesta publicitat?

Quina és la quantia de cada contracte?

Quin és el detall per cada mitjà de comunicació?

Palma, 9 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria de Cultura.

Subvenció a centres de perfeccionament NIC.

A la relació de transferències corrents a famílies i
institucions sense fi de lucre i a empreses privades que tenen un
import individualitzat superior a 500.000 ptes. -període comprès
entre el1r. d'abril i el 30 de juny de 1991- tramesa als Grups
Parlamentaris en compliment de l'article 103 de la Llei de
Finances, apartat D, punt 1r., en la relació corresponent a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, hi figura:

"2.100.000 Centros de perfeccionamiento NIC."

Per quins motius s'ha concedit aquesta subvenció?

Palma, 13 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les rues Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Casos de leishmaniosi.

Quants casos de leishmaniosi s'han detectat a les Illes
Balears al llarg de l'any 1991?

Quantes persones n'han estat afectades?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les rues Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Cost de l'exposició "Un siglo de joyería".

Quin cost real ha tingut l'exposició "Un siglo de joyería",
organitzada per l'Institut Balear de Disseny?

Quines quantitats s'han recuperat?

Quin és el dèficit a 31 de desembre del 1991?

És cert que s'ha generat un dèficit de 60 milions de
pessetes?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Recuperació de la inversió de l'exposició "Un siglo de
joyería".

Ha previst la Conselleria d'Indústria alguna actuació per
tal de recuperar la inversió feta en l'organització de l'exposició "Un
siglo de joyería"?

Quines gestions s'han fet en aquest sentit?

S'ha previst algun acord amb ajuntaments o comunitats
autònomes per tal de poder exposar-la a altres llocs?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Contracte de cessió de les joies de l'exposició "Un siglo de
joyería".

Fins quan dura el contracte de cessió de les joies de
l'exposició "Un siglo de joyería" feta amb els seus propietaris?

Amb quin cost?

On es guarden les joies d'ençà que va finalitzar l'exposició
a Sa Llonja?

Quin cost representa el lloguer d'aquest dipòsit?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Deutes de l'exposició "Un siglo de joyería".

Es manté algun deute pendent de pagament per la
realització de l'exposició "Un siglo de joyería"?

Quina és la llista de creditors i amb quines quantitats?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Reutilització del pavelló de Balears a l'Expo 92.

El pavelló de Balears a l'EXPO 92 a Sevilla tindrà un
cost aproximat de 1.200 milions de pessetes.

Ha previst el Govern donar-li alguna utilitat un cop
acabada l'EXPO 92?

Quina despesa es preveu pel seu desmuntatge i, en el seu
cas, trasllat?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Finalització de les obres del pavelló de Balears a l'Expo
92.

És certa la informació que les obres de construcció del
pavelló de Balears a l'EXPO 92 no estaran finalitzades fins dos
dies abans de la seva inauguració?

No creu el Govern que amb aquesta previsió tan ajustada
es corre un risc considerable que no estigui enllestit d'hora?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Participació de colAlectius empresarials a l'Expo 92.

Quines entitats o colAlectius empresarials de les Illes
Balears han contestat de forma positiva davant la possibilitat de
participar a l'EXPO 92.

És cert que tant PIME, com Selec Balear, com SEBIME,
han manifestat el seu poc interès en participar-hi, tal i com ha
publicat recentment un mitjà de comunicació?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Aportacions econòmiques al pavelló de Balears a l'Expo
92.

Quina aportació econòmica s'ha previst i quina s'ha
realitzat fins al 31 de desembre de 1991 per part dels possibles
expositors al pavelló de Balears a l'EXPO 92?

Ha previst el Govern atorgar ajuts econòmics a les
empreses o colAlectius que vulguin participar-hi?

Amb quins criteris?

Quina despesa té prevista per aquest concepte?

A càrrec de quina partida pressupostària?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Cost del pavelló de Balears a l'Expo 92.

No creu el Govern de les Illes Balears que el cost del
muntatge del pavelló de Balears a l'EXPO 92 (més de mil milions),
igual al del pavelló dels Estats Units, és insòlitament elevat, atès el
pes econòmic de la nostra comunitat?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Ampliació de capital a IFEBAL.

El Consorci IFEBAL ha previst recentment una ampliació
de capital. No obstant això, alguns dels socis actuals han manifestat
el seu desacord a participar-hi.

Si d'acord amb les notícies aparegudes als mitjans de
comunicació ni PIMEN, ni CAEB, ni les Caixes i fins i tot alguns
consells insulars no estan disposats a subscriure aquesta ampliació
proposada, pensa el Govern fer-la únicament amb els seus propis
mitjans?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Conselleria responsable d'IFEBAL.

Quina Conselleria és la responsable de la política firal
del Govern?

De quina Conselleria depèn IFEBAL?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Modificació dels estatuts d'IFEBAL.

Ha previst el Govern promoure una modificació dels
Estatuts del Consorci d'IFEBAL per tal de transformar-lo en
empresa pública i, en conseqüència, adaptar-lo a la Llei
d'Empreses Públiques i Entitats Autònomes de la CAIB?

Palma, 14 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Actuació de la Conselleria de Treball en el conflicte de
BLAHI.

La Resolució de la Delegació de Treball acceptant les
argumentacions de la part social en l'expedient de regulació
d'ocupació de Blahi, fan necessari cercar la causa real de la crisi
d’aquesta empresa, i trobar una solució que no perjudiqui ni els
ramaders subministradors de llet, ni els treballadors a qui la
Delegació de Treball acaba de donar la raó.

Pensa la Conselleria de Treball intervenir en la recerca
d'una solució justa per als ramaders i els treballadors?

Quines actuacions s'han donat des de la Conselleria de
Treball davant aquest problema?

Palma, 15 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Actuació de la Conselleria de Treball en el conflicte de
BLAHI.

La Resolució de la Delegació de Treball per la qual no
s'aprova la regulació d'ocupació solAlicitada per la Direcció de Blahi,
posa en dubte la correcció de la política impulsada pel Govern de
les Illes Balears en aquesta qüestió.

Quina actuació ha tingut la Conselleria de Treball en
aquest conflicte?

S'ha preocupat la Conselleria de Treball de contactar amb
els treballadors afectats per la proposta de regulació, feta amb el
suport del Govern de les Illes Balears?

Palma, 15 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA.

Té constància el Govern de les Illes Balears que en el
jaciment arqueològic de Torralba d'en Salord, la Fundació Illes
Balears ha promogut la realització d'unes obres de desviació de la
carretera de Cala En Porter-Alaior, en el transcurs de les quals s'han
incomplert la normativa de protecció de jaciments prehistòrics i
s'han produït determinades espoliacions en el conjunt del
monument?

Pensa la Conselleria de Cultura obrir expedient a la
Fundació Illes Balears i al seu President, Sr. Gabriel Cañellas i
Fons, com a màxim responsable d'aquesta actuació?

Palma, 16 de gener del 1992
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
Resposta ESCRITA, adreçada a la Conselleria de Treball i
Transports.

Activitats ilAlegals a algunes zones turístiques.

Tenint constància que a algunes zones turístiques de
Mallorca s'estan realitzant activitats presumptament ilAlegals
consistents en:

- Oferta d'excursions gratuïtes sense acreditació de
l'oportuna llicència.

- Repartiment de propaganda i publicitat incomplint la
normativa vigent.

- Pràctiques abusives que incorren en intrusisme i
competència deslleial.

Atenent que aquestes activitats s'han denunciat a la
Conselleria de Treball i Transports:

- Existeix un servei d'inspecció i vigilància d'aquestes
activitats ilAlegals?

- Si existeix, s'ha aixecat alguna acta sancionadora? A
quines empreses o particulars? Per quina quantia?

- Quin és el criteri del Govern de les Illes Balears
respecte d'aquestes activitats?

Palma, 16 de gener del 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

V.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 21 de gener del 1992, d'acord amb l'article
156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les preguntes
tot seguit especificades, per a les quals es demanava RESPOSTA
ORAL DAVANT PLE.

Pregunta a l'Honorable Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a criteris de selecció de les solAlicituds
per participar a les "Estades esportives d'hivern 91/92", formulada
pel Diputat Hble. Sr. Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 26/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al trasllat a Sevilla
del llaüt Alzina, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol i Mas,
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 108/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la Publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amb el
que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat autònoma la següent
PREGUNTA per a la qual solAlicita Resposta ORAL davant Ple.

Criteris de selecció de les solAlicituds per participar a les
"Estades esportives d'hivern 91/92".

Amb quins criteris selecciona la Direcció General
d'Esports les solAlicituds presentades per participar a les "Estades
Esportives d'Hivern 91/92" dins el programa "L'Esport per a l'Edat
Escolar"?

Palma, 8 de gener de 1992
El Diputat:
Damià Pons i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següent PREGUNTA amb solAlicitud de
resposta ORAL davant Ple.

Per quin motiu el trasllat a Sevilla del llaüt Alzina s'ha fet
per travessia marítima amb una tripulació completa en comptes de
traslladar el llaüt amb una agència de transports?

Palma, 16 de gener de 1992
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 21 de gener del 1992, d'acord amb l'article
164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la Proposició no
de Llei presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
24/92, relativa a creació del Pla d'Inversions Culturals de les Illes
Balears, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la Publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

es disposa als articles 163 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació davant Plenari,
la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

Creació del pla d'inversions culturals de les Illes Balears.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia, ha de promoure la participació
dels ciutadans a la vida cultural. El "Foment de la cultura" és, d'altra
banda, competència exclusiva de la Comunitat Autònoma
(art.10.21) com també la protecció "de la cultura autòctona, llegat
històric de les Illes Balears" (art. 13.1).
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L'endarreriment econòmic que, fins a mitjan segle XX,
han patit les Illes Balears ha determinat que no comptin amb una
infraestructura cultural a nivell de l'Europa moderna. El
desenvolupament social i econòmic fonamentat sobre el turisme
no ha anat acompanyat d'un creixement paralAlel en el terreny dels
serveis culturals. La desaparició de la Diputació provincial i la
creació dels Consells Insulars (1979) possibilità que cada illa
començàs a dotar-se, des de la pròpia institució d'autogovern,
d'una xarxa cultural moderna. La creació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (1983) feia possible impulsar una
política d'inversions culturals que dotàs tots els territoris insulars
d'un nivell semblant quant a serveis de cultura.

La inexistència d'una política d'inversions culturals,
destinada a crear una xarxa de serveis a tots els territoris insulars,
ha donat com a resultat que les velles mancances culturals,
heretades del període centralista, es perpetuassin a l'etapa
autonòmica. La manca d'un Pla d'Inversions Culturals a les Illes
Balears com a instrument d'equilibri, harmonització i
racionalització entre els territoris insulars ha donat lloc a
l'agreujament dels desequilibris culturals entre les illes. Mentre les
infraestructures culturals, a iniciativa dels Consells Insulars,
milloraven a Mallorca i Menorca, contràriament, a Eivissa i
Formentera persistien els vells dèficits d'infraestructura.

Aquesta situació d'endarreriment i desequilibri quant a
infraestructures culturals ha de ser corregit per la Comunitat
Autònoma a través del Govern, institució que d'acord amb l'article
40 de l'Estatut té la responsabilitat de "la coordinació de l'activitat
dels Consells Insulars en tot allò que pugui afectar els interessos
de la Comunitat Autònoma".

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la següent Proposició no de Llei:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. El Govern de la Comunitat Autònoma, en el termini
de sis mesos, elaborarà el Pla d'Inversions Culturals de les Illes
Balears.

2. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a
través de la Direcció General de Cultura, tendrà la responsabilitat
d'elaborar el Pla d'Inversions Culturals de les Illes Balears i
d'impulsar-ne l'execució.

3. El Pla d'Inversions Culturals de les Illes Balears es
finançarà coordinadament entre el Govern de la Comunitat
Autònoma, els Consells Insulars i els Ajuntaments.

4. L'objectiu fonamental del Pla d'Inversions Culturals
de les Illes Balears serà la creació d'una xarxa de serveis culturals
estesa a tots els municipis i nuclis de població de les Illes. Donarà
tracte preferent als territoris que presentin majors dèficits
d’infraestructura cultural. Amb la finalitat d'impulsar la protecció
i el recobrament del patrimoni, els projectes d'infraestructura
cultural que plantegin la restauració d'elements de valor històrico-
cultural tendran prioritat sobre les obres de nova planta".

Palma, 7 de gener de 1992
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

VII.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 21 de gener del 1991, atès l'escrit RGE núm. 105/92,
presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes a la Proposició de Llei de Síndic de
Greuges de les Illes Balears RGE núm. 1480/91, fins al proper dia 20
de febrer, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de gener del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 14.

- Pàg. 552. Apartat K).
La pregunta RGE núm. 1961/91, que figura a aquest apartat com a
contestada en el Ple de la Cambra de dia 13 de novembre, fou
ajornada en aquest Ple i contestada al Ple de dia 21 de novembre, tal
i com queda recollit al BOPIB núm. 16.
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