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pressupostària.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1235191, relativa a dotació pressupostaris dels llocs de treball
de tots els alts càrrecs del Govern de la CAIB.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
A)

Així doncs, les quantitats que apareixen com a
dotacions pressupostàries en la relació de llocs de treball,
inclouen el cost total de la plaça, incloent la Seguretat Social a
càrrec de l'empresa.
Per altra part, hi ha altres partides que integren les
remuneracions de les places de alts càrrecs i que poden variar
segons el subjecte que les ocupi, són les d'antiguitats i
complement familiar.
En definitiva, tots els consellers amb dedicació
exclusiva cobren el mateix, així com tots els consellers amb
dedicació parcial. El mateix passa amb els directors generals.
Ara bé, el cost pressupostari total de la plaça de treball
variarà segons la persona que l'ocupi, pels conceptes
d'antiguitat, complement familiar i la cotització de la Seguretat
Social a càrrec de l'empresa.
S'ha de tenir en compte que els percentatges de
Seguretat Social a pagar per l'empresa, poden variar segons la
condició personal del subjecte del 5% al 33% aproximadament.

La dotació pressupostària d'una plaça de treball,
sigui alt càrrec o sigui funcionari, inclou com el seu propi
nom indica, el cost pressupostari total d'aquesta plaça per a
l'exercici.

Palma, 25 d'agost del 1991.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

El cost pressupostari de la plaça inclou la totalitat de
remuneracions que percep el subjecte que ocuparà la plaça en
aquest exercici, això és, sou base, paga extra,
complementàries, antiguitat, etc., i a més el cost de la
Seguretat Social a càrrec de l’empresa que es desprèn de les
condicions personals del subjecte.

Molt Hble. Sr:

El cost de la Seguretat Social que té que satisfer
l'empresa, no el percep de cap manera el treballador, però no
obstant això suposa un major cost de la plaça, que
evidentment precisa de la corresponent dotació

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 1239/91, relativa a
viatge realitzat pel President del Govern a Califòrnia.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 7 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
B)

Els viatges de promoció es consideren absolutament
necessaris perquè les nostres Illes tenguin una presencia a
nivell internacional i reafirmar la seva imatge. Difícilment els
seus resultats no poden ésser quantificats en xifres concretes
donat que són els empresaris o les iniciatives particulars els
que treuen un profit d'aquest tipus de viatges promocionals i
aquests
no són fàcils de quantificar per part de l'administració
pública.
Palma, 26 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a la Presidència, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1245/91, relativa a contractacions directes en matèria de
software d'informàtica del Govern de la CAIB.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
D)

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a Presidència, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1244/91, relativa a contractació directa d'un banc de dades
d'infraestructura de les Balears.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

(A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició dels senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1247/91, relativa a quantia de diners durant els anys 89 i 90 al
funcionament del Gabinet de premsa del Govern.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

C)
A la Comissió d'organització i informàtica del dia 16
de maig del 1989, a la vista de la informació de què
disposaven l'Institut Balear d'Estadística i l'Institut Balear
d'Economia, es va acordar la creació d'un grup de treball en
el qual havien de participar representants de:
- Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Conselleria Adjunta a la Presidència.
- Institut Balear d'Estadística.
- Servei d'Informàtica,
perquè analitzàs la viabilitat de la creació d'un banc
de dades d'infraestructura municipal, que aportàs al Govern
una visió panoràmica de les necessitats dels distints
municipis.
El grup de treball s'ha reunit periòdicament i ha
donat compte de la tasca realitzada en les següents
comissions:
Comissió de 13 de juny del 1989
Comissió de 18 de juliol del 1989
Seminari de factors crítics d'èxit dels dies 23 i 24 de
gener del 1990.
En la comissió de dia 1 d'octubre del 1990 es varen
aprovar el Plec de clàusules administratives i el projecte
d'inversió, acta de la qual s'adjunta una còpia.

Palma, 8 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
E)
No existeixen despeses de Gabinet de premsa adscrits
a les distintes conselleries, atès que l'únic Gabinet de premsa de
la CAIB està adscrit a la Presidència del Govern.
Palma, 17 de setembre del 1991.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1285/91,
relativa a problemàtica del destí d'oli de motor emprat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 26 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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F)
1.- Al dia d'avui, la Conselleria de Comerç i
Indústria pot assegurar d'una manera absoluta, que la
utilització d'olis de motors usats coma a combustible a les
dues indústries de Mallorca que compten amb autorització,
compleixen les limitacions mediambientals imposades per la
normativa vigent.
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"Els titulars de les explotacions agràries i el membres
de les seves famílies que treballin en l'explotació, podran
beneficiar-se d'una ajuda a la renda en el cas que la renda
familiar global no arribi, per UTH, al sostre determinat per
l'Estat membre en qüestió, conforme les disposicions nacionals
vigents per a mesures anàlogues, així com dels objectius i
normes de concessió establerts en el PARA que es tracti”.
D'aquests criteris, deduïm:

2.- La Conselleria de Comerç i Indústria té
coneixement dels assaigs que es duen a terme a Menorca, i
que consisteixen en la utilització com a combustible d'aquests
olis a un forn de calç a Ciutadella i a una planta d'aglomerat
asfàltic a Alaior.
S'han realitzat diverses proves de manera esporàdica
des del mes d'abril del 1991, i compten amb l'autorització de
la Direcció General d'Indústria, que és la competent en aquest
tema.
3.- Com s'ha dit abans, els resultats d'aquests assaigs
són satisfactoris a les dues indústries ja autoritzades, mentre
que els assaigs a Menorca encara no han finalitzat, ja que
manquen determinats anàlisis dels productes de combustió.
EL DIRECTOR GENERAL DE INDÚSTRIA:
Luis Morano i Ventayol.

a) Els beneficiaris han de ser titulars de l'explotació.
b) Han de fer feina de forma efectiva a l'explotació.
c) La renda familiar ha de ser inferior a una mitja que,
en el cas d'Espanya, seria el que es denomina "Renda de
referència", fixada en el Reial Decret 808/87.
Palma, 13 de setembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE núm.
1361/91, relativa a convenis de Formació Professional.

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramón Orfila, RGE núm. 1286/91,
relativa a reforma de la política agrària a la CEE.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 7 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
H)
Palma, 27 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Primera Pregunta:
a) La Comissió Paritària de Seguiment i Control actua
des del mes de gener i la formen:

G)
- L'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports.
Primer: Efectivament s'està gestant un profund canvi
en la filosofia i les actuacions de la política agrària comú. Des
del mes de juliol els membres de la Comissió d'Economia
d'aquest Parlament tenen coneixement dels documents de
reflexió de la Comissió de les Comunitats d'1 de febrer i de
juliol del 91 que apunten a la direcció que indica el Diputat
interpelAlant.
Segon: També és cert que en el discurs d'investidura
del President del Govern es va fer una referència directa a
aquesta matèria de rendes agràries que, com és natural, haurà
de tenir un tractament a nivell dels pròxims Pressupostos de
la Comunitat Autònoma.
Tercer: Sembla precipitat, idò, poder avençar els
criteris de repartiment d'una subvenció que s'està gestant a
nivell filosòfic (documents de reflexió sobre el futur de la
PAC) i a nivell pressupostari (Projecte de Pressuposts
Generals 1991) encara en fase d'elaboració.
Quart: No obstant l'assenyalat al punt anterior,
podem dir que el criteri de repartiment en aquells Estats
membres que han posat en marxa un programa d'ajudes a les
rendes agràries, ha estat el que estableix l'article 4.1 del
Reglament (CEE) 768/89 de 21 de març, que diu:

- El Secretari General Tècnic de la Conselleria de
Treball i Transports.
El Secretari General del STEI.
El Secretari d'Organització del STEI.
Fins ara s'han fet reunions amb representants del
Bisbat, inclòs el Sr. Bisbe, i de la Conselleria, l'Hble. Sr.
Conseller i el Secretari General Tècnic; i d'altra banda amb
representants dels Bisbat, de la Cooperativa Jovent i de la
pròpia Conselleria, ja esmentats, per al seguiment de les
accions.
A partir del mes de novembre es disposarà d'un
Reglament únic de funcionament per a totes les Comissions
Paritàries, tan de les constituïdes com de les que es formin amb
la Confederació Sindical de Comissions Obreres i a Unió
General de Treballadors, i d'altres que es puguin constituir
posteriorment.
b) Pel que fa al Conveni de ColAlaboració signat entre
la CA de les Illes Balears i el Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament de les Illes, STEI:
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El control del compliment de l'aplicació de la
quantitat transferida s'ha verificat i efectuat l'informe
corresponent.
S'ha dut a terme el seguiment dels cursos realitzats
per l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics.
S'ha fet visita d'inspecció i reconeixement a càrrec
del propi Conseller de Treball i Transports i del Secretari
General Tècnic, a més de les visites d'inspecció a càrrec dels
Inspectors d'Accions Formatives.
Pel que fa al Conveni de ColAlaboració signat entre
la CAIB i el Centre de Formació Ocupacional Jovent, SCL:
El control del compliment de l'aplicació de les
activitats realitzades s'ha verificat i efectuat l'informe
corresponent.
S'està duent a terme el seguiment dels cursos de
Formació Professional Ocupacional que s'imparteixen a
l'actualitat a les instalAlacions construïdes per a aquesta
finalitat.
S'ha fet visita d'inspecció i reconeixement a càrrec
del propi Conseller de Treball i Transports i del Secretari
General Tècnic, a més de les visites d'inspecció a càrrec dels
Inspectors d'Accions Formatives.
Segona Pregunta:
La forma de pagament que s'establí per a aquests
Convenis, va ser conseqüència de les necessitats
pressupostàries.
El control sobre la correcta utilització dels diners
públics ve definit a la clàusula cinquena del Conveni, que diu:
"En el caso de que existieran cantidades
indebidamente aplicadas o pendientes de aplicar, serán objeto
de devolución a la CA devengando el interés legal de demora,
computándose éste desde la fecha en que la entidad
beneficiaria hubiera percibido efectivamente la subvención".
Tercera Pregunta:
S'han aplicat els criteris generals del projectes de
formació professional ocupacional.

I)
El departament que regent, atenent la Llei 16/85 sobre
el Patrimoni Històric Espanyol, entén que la responsabilitat
immediata sobre les esmentades mesures de protecció
correspon al ajuntaments. En aquest sentit, la Llei 16/85
encomana expressament als ajuntaments la conservació pel
patrimoni històric ubicat en els seus termes i la cooperació amb
els organismes específicament competents en aquesta matèria
quan a l'art. 7 diu:
"Los ayuntamientos cooperarán con los organismos
competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación
y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en
su término municipal, adoptando las medidas oportunas para
evitar su deterioro, pérdida o destrucción... "
Sense renunciar a la responsabilitat final sobre
qualsevol manifestació de valor històric, pensam que aquest
tipus d'obres es protegeix a través de la normativa urbanística,
i a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports li correspon el
paper d'assessorar i vetllar més que de executar.
D'altra banda, a hores s'ara, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports està estudiant una proposta per a la creació
d'una nova xarxa de tècnics de Patrimoni, els quals podran
assumir funcions inspectores i dependents bé dels municipis, bé
de les mancomunitats, i que tendrien competències com la
preservació dels elements amb valor patrimonial, arquitectònic,
arqueològic, etnològic i documental de cada municipi,
d'assessorament a la comissió municipal; d'obres i urbanisme
amb la possibilitat de visar els projectes que s'emmarquin dins
el seu àmbit de protecció, colAlaborant amb la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per tal de redactar els
corresponents plans de protecció dels municipis.
Amb l'esmentada proposta i el seu desenvolupament,
es disposaran els mecanismes necessaris per tal de preservar el
nostre patrimoni històric, fins i tot en els indrets més amagats
de la nostra geografia.
En relació a l'asfaltatge del Camí de Son Vivot, al
terme municipal d'Inca, el servei Patrimoni Històric, s'ha posat
en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per tal de
comprovar les actuacions que s'hi han dut a terme.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

S'ha complert amb la normativa legal d'aquesta CA.
D'acord amb els arxius de la nostra Conselleria, i
sobre aquest tema, no s'ha rebutjat cap projecte.
Palma, 4 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm.
1365/91, relativa a la quantitat aportada per la Conselleria per
a la restauració de monuments en el marc del conveni entre la
Conselleria i el Ministeri de Cultura.

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm.
1364/91, relativa a les obres d'ampliació i asfaltat del camí de
Son Vivot.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 28 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 28 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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J)
Hem de manifestar que el conveni signat entre el
Ministeri de Cultura i la nostra CA, per als anys 1990- 1991
1992, va ésser publicat en el BOE núm. 185 de data 3 d'agost
del 1990 (vegeu-ne les còpies adjuntes), a l'article primer del
qual s'especifica la quantitat aportada per la Conselleria de
Cultura, 465.000.000 pessetes, i les obres de restauració o
consolidació, juntament amb les actuacions de preservació
que s'han de dur a terme amb les quantitats destinades a cada
una d'elles.
Quant als criteris de selecció de monuments per
restaurar, s'estableixen sempre comptant amb el vist-i-plau i
l'estudi dels projectes per part de la Comissió de Patrimoni
respectiva i també, segons el que estipula l'article tercer del
conveni, d'acord amb les necessitats urgents que sorgeixen.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició de tots els senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm.
l366/91, relativa a les obres de millora o asfaltat del camí de
Sa Cova.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 28 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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Sense renunciar a la responsabilitat final sobre
qualsevol manifestació de valor històric, pensam que aquest
tipus d'obres es protegeix a través de la normativa urbanística,
i a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports li correspon el
paper d'assessorar i vetllar més que de executar.
D'altra banda, a hores d'ara, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports està estudiant una proposta per a la creació
d'una nova xarxa de tècnics de Patrimoni, els quals podran
assumir funcions inspectores i dependents bé dels municipis, bé
de les mancomunitats, i que tendrien competències com la
preservació dels elements amb valor patrimonial, arquitectònic,
arqueològic, etnològic i documental de cada municipi,
d'assessorament a la comissió municipal; d'obres i urbanisme
amb la possibilitat de visar els projectes que s'emmarquin dins
el seu àmbit de protecció, colAlaborant amb la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per tal de redactar els
corresponents plans de protecció dels municipis.
En relació a l'asfaltatge del Camí de Sa Cova, en el
terme de Campanet, el servei de Patrimoni Històric s'ha posat
en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca, organisme
encarregat de realitzar les obres, per tal de supervisar-les i
comprovar les actuacions que s'hi han dut a terme.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1387/91, relativa a als convenis per promocionar el comerç.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

K)
El departament que regent, atenent la Llei 16/85
sobre el Patrimoni Històric Espanyol, entén que la
responsabilitat immediata sobre les esmentades mesures de
protecció correspon als ajuntaments. En aquest sentit, la Llei
16/85, encomana expressament als ajuntaments la
conservació del patrimoni històric ubicat en els seus termes
i la cooperació amb els organismes específicament
competents en aquesta matèria quan a l’article 7 diu:
"Los ayuntamientos cooperarán con los organismos
competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación
y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en
su término municipal, adoptando las medidas oportunas para
evitar su deterioro, pérdida o destrucción..."

L)
Al llarg del 1990, la Conselleria de Comerç i Indústria
per tal de promocionar el Comerç, ha subscrit el següent
Conveni de colAlaboració:
Conveni de colAlaboració amb la "Asociación de
Fabricantes de Calzado de Artesanía y Lujo de Baleares",
SELEC BALEAR, per a millora de la imatge i la
comercialització del calçat balear.
Palma, 1 de setembre del 1991.
EL CAP DE LA SECCIÓ DE PROMOCIÓ
COMERCIAL:
Miquel Guillem Campins.
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Molt Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1388/91, relativa a les subvencions per participar a fires.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
M)
(A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors diputats).

(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1396/91, relativa a subvencions d'estudis de comercialització.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
P)

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1389/91, relativa a les subvencions a institucions per fires.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

El suport donat per la Conselleria de Comerç i
Indústria al llarg del 1990 a empreses i altres entitats per la
realització d'estudis de prospecció de mercats, ha estat el
següent:
Empresa/Entitat

Projecte

Calzados VALSE

Estudi grau
pen. mercat

300.000

Estudi imatge
marques
i est. del calçat

600.000

Estudi mercat
sobrassada
i estudi imatge

2.800.000

Estudi
confecció pell

300.000

Red Co. Calzado

Productos Cárnicos
Manacor, SA

N)
Institució

Projecte

Quantia

IFEBAL

Programa fires

30.000.000

SEBIME

Programa Pro.C.

24.000.000

Munper creaciones

EL CAP DE LA SECCIÓ DE PROMOCIÓ
COMERCIAL:
Miquel Guillem Campins.

Quantia

Palma, 1 de setembre del 1991.
EL CAP DE LA SECCIÓ DE PROMOCIÓ
COMERCIAL:
Miquel Guillem Campins.
Molt Hble. Sr:

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1390/91, relativa a subvencions per millorar la imatge dels
productes.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1401/91,
relativa a tendència a la baixa de les ocupacions laborals en el
sector turístic.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
Q)

O)
El suport donat per la Conselleria de Comerç i
Indústria al llarg del 1990 a empreses i altres entitats per la
realització de projectes de millora de imatge de les empreses
i dels seus productes ha estat el que a continuació es detalla:

La Conselleria de Treball i Transports, dins el seu
àmbit d'actuació, també sent una preocupació intensa per
aquesta tendència i per això destaca l'interès i la insistència que
posa en la Formació Professional Ocupacional en general; en
els aspectes formatius relacionats amb les activitats turístiques
i annexes en concret; i en la diversificació d'activitats laborals.
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Per això a les reunions amb els Interlocutors Socials
que realitza la Conselleria es concreten accions de formació
que es duen a terme d'acord amb dos objectius prioritaris, que
són:
La major inserció laboral i la millora de la qualitat en
la prestació del servei. Ambdues coses són, sens dubte,
compartides per tots els sectors de la nostra Comunitat.
La Conselleria a les reunions amb la Direcció
Provincial de Treball fa palesa aquesta preocupació. Però, a
qui correspon en definitiva prendre les mesures laborals, no
cal recordar-ho, és a l'Administració de l'Estat, que exerceix
les competències sobre la matèria i que dialoga amb els
Interlocutors Socials.
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Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
1411/91, relativa a l'adjudicació d'estudis i treballs tècnics.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 21 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
S)

Palma, 4 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.
En el darrer trimestre d'aquest any, està prevista la
convocatòria d'un Consell de Turisme, l'ordre del dia del qual
s'elaborarà en el seu moment i es comunicarà a aquesta
Cambra si es requereix.

En relació a quines han estat les adjudicacions
d'estudis i treballs tècnics de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, els conceptes, imports i sistemes
d'adjudicació i quins són els adjudicataris, li adjuntam una
relació detallada des de l'1-10-90 fins al 31-05-91.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El que us comunic als efectes oportuns.
Palma, 18 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats).
Molt Hble. Sr:

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a Presidència, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1403/91,
relativa al absentisme electoral entre els joves.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
1412/91, relativa a les despeses protocolAlàries i
representatives.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Palma, 14 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

R)

T)

1.- Es intenció d'aquesta Conselleria recaptar un
estudi que aclareixi les causes i els percentatges possibles de
l'absentisme entre la joventut.
2.- Una vegada emès l'estudi, s'adoptaran les
mesures pertinents, segons els resultats que del mateix es
desprenguin.
3.- El pla d'execució d’ambdues actuacions s'estima
que finalitzarà a mitjans d'abril del 1992.
Palma, 10 d'octubre del 1991.
Francesc Gilet i Girart.

Les despeses d'atencions protocolAlàries realitzades
per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports des de
l'1-10-90 fins al 31-05-91 s'eleven a 2.729.482 pessetes. Els
conceptes en virtut dels quals s'han fet aquestes despeses són
els següents:
1.- Decoracions i obsequis florals amb motiu de
l'organització de diversos actes, com per exemple el lliurament
dels premis Francesc de Borja Moll o Miquel Porcel i Riera, la
inauguració del curs acadèmic 90-91 del Conservatori
professional de Música i Dansa de les Illes Balears, el cicle de
conferències "Els dimarts del Tirant", la presentació del primer
volum de les obres de Ramon Llull editat en colAlaboració amb
les generalitats de Catalunya i de València, etc.
2.- Despeses de restaurants per motius diversos, com
per exemple la visita del conseller de la Generalitat de
Catalunya i la Directora general de la Generalitat de València
per a la presentació del primer volum de les obres de Ramon
Llull, la visita del director general de Bellas Artes per assistir
a la inauguració de l'exposició Escultures de Miró organitzada
conjuntament amb el Museu d'Art Reina Sofia, la visita del Sr.
Brian Okley, ex-assessor de l'ex-primera ministra de Gran
Bretanya, Margaret Thacher, per tal d'estudiar i emetre un
informe sobre el model educatiu de la Comunitat Autònoma de
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les Illes Balears, etc.
Estades en hotels, com per exemple la visita del Sr.
Antonio Pina, director de les Escoles Europees de
Luxemburg, per estudiar i informar sobre el model educatiu
de la CA de les Illes Balears, la visita del Sr. Walter Hautzig,
que durant una setmana va impartir la Càtedra de piano
Frederic Chopin al Conservatori professional de música i
dansa de les Illes Balears, la visita de la Jove Orquestra
Nacional d'Espanya (JONDE) que va oferir un cicle de
concerts a la nostra Comunitat, etc.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

V)
Totes les autoritzacions de tales es concedeixen
d'acord amb una disposició que obliga a eliminar les restes de
les branques devora els camins, segons el que estableix l'Ordre
9051 de 30 d'abril de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
referent als incendis forestals.
El control es fa a través de la Guàrdia Forestal i les
sancions són les previstes a la Llei 81/1968 i al Reglament
3769/1972 d'Incendis forestal, la divulgació es realitza a través
d'autoritzacions d'aprofitaments als propietaris de les finques
forestals.
Palma, 11 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.

Molt Hble. Sr:
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1428/91,
relativa a la cremada del rostoll.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1430/91,
relativa a les beques destinades a investigació agrària.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

U)
X)
La pràctica utilització del foc com instrument
d'eliminació dels rostolls és utilitzada per una raó purament
econòmica.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha editat un
fullet explicatiu de tot allò que està relacionat amb la Llei
d'Incendis Forestals i les Ordres del Conseller que anualment
es promulguen.

Les beques del Programa I+D a què fa referència la
pregunta, van destinades al personal investigador, titulars
superior o doctors, o professors d'universitat, que reuneixin
determinades condicions prèvies a la solAlicitud de la beca. Per
exemple, s'exigeix: haver estat contractat durant un any, com
a mínim per l'empresa, universitat o centre d'investigació que
avali la solAlicitud, o dos anys en el cas de beques per a doctors.

Així mateix aquest fullet s'ha fet arribar a les
Societats de Caçadors.

Per això no és estrany que en el darrer exercici Balears
no n'hagi rebut cap d'aquestes beques.

Se n'adjunta un.
Palma, 11 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.
(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició de tots els senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1429/91,
relativa al compliment de l'ordre 9051, 30-04-91, d'incendis
forestals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

La Conselleria té previst de colAlaborar amb el MAPA,
tot divulgant les possibilitats que ofereixen aquestes
convocatòries (universitat, colAlegis professionals, empreses
industrials, sindicats agraris, etc.)
El sistema per fer arribar al sector agrari totes les
informacions d'interès és a través de la remissió de còpies de la
documentació a les entitats abans esmentades.
Palma, 10 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.

B.O.P.I.B. Núm. 18 - 31 de gener del 1992
Molt Hble. Sr:
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1431/91,
relativa al suport del Govern al projecte per al programa
Leader.

Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Z)

Palma, 22 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

No hi han urbanitzacions en zones forestals. Si els
terrenys són urbanitzables les competències de seguretat en
matèria de defensa contra incendis són d'àmbit municipal, si els
terrenys no són urbanitzables, s'ha de tractar de vivendes
unifamiliars aïllades, i en aquest cas els propietaris prendran les
mesures oportunes.

Y)
1r.- El Programa d'iniciativa comunitària Leader té
la seva base en els Centres de Desenvolupament Rural
(LEADER) que podran ser municipis, societats o associacions
amb personalitat jurídica que permeti el desenvolupament del
objectius del Programa. La funció de les CCAA és, doncs, de
control de les subvencions i, en el seu cas, de colAlaboració
econòmica en el programa que elabori el CEDER.

No hi ha normativa legal que obligui els propietaris a
realitzar tallafocs o prendre les mesures de prevenció d'incendis
al voltant dels edificis.
Palma, 10 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.
Molt Hble. Sr:

2n.- El Govern ha donat suport al programa
"Tramuntana" de Mallorca perquè és l'únic del qual el Govern
n'ha tengut coneixement oficial. Els programes de Menorca
i d'Eivissa foren lliurats directament des dels CEDER
respectius a la Secretaria d'Estat d'Estructures Agràries de
Madrid sense passar per l'informe i la supervisió del Govern
balear.
És realment difícil cofinançar un programa que es
desconeix.
Per altra banda sembla poc correcte preveure,
unilateralment, una cofinançació sense que el qui
presumptament ha de cofinançar no sàpiga com va ser el cas
del CEDER de Menorca.
No obstant l'anterior, el Govern de la CAIB està
disposat a estudiar aquest projecte si en té coneixement oficial
d'aquest.
3r.- El Govern va actuar de moderador i d'integrador
dels dos projectes Leader de Mallorca per la similitud dels
objectius i pel convenciment que dos projectes, a una zona
tan reduïda, no serien aprovats ni per Madrid ni per
BrusselAles.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1434/91,
relativa a prevenció d'incendis forestals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AA)
D'acord amb la legislació vigent les companyies
elèctriques han de mantenir els carrers de conducció sense
arbres. La Conselleria d'Agricultura i Pesca valora en cada cas
la importància de la conservació de la vegetació per l'impacte
que representa, tant des del punt de vista de l'erosió com
paisatgístic, i adoptar en cada cas allò que es considera més
necessari segons un ordre de prioritats.
Palma, 10 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.

4t.- No s'han pogut harmonitzar els altres programes
perquè no són coneguts pel Govern de la CAIB.
Molt Hble. Sr:
5è.- El Govern de la CAIB fixarà definitivament la
seva aportació quan així ho reclami la Comissió de la CEE i
en funció de les seves disponibilitats pressupostàries per a
l'any 1992.
En qualsevol cas, la
exclusivament en inversions reals.

seva

aportació

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1435/91,
relativa a la protecció radiològica.

serà

Palma, 14 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr . Ramon Orfila, RGE. núm. 1433/91,
relativa a prevenció d'incendis en urbanitzacions situades en
zones boscoses.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AB)

1.- Des que el 3 d'abril del 1987 es va signar
l'entrada en vigor de l'encomanda de funcions entre el
"Consejo de seguridad nuclear" i la CAIB, s'ha actuat en
matèria de protecció radiològica segons l'establert en l'acord
entre el CSN i la CAIB signat el 31 de maig del 1985, havent
de constatar, a més a més, que l'any 1987 hi havia 17
instalAlacions radioactives donades d'alta mentre que en
l'actualitat n'hi ha 125. Adjuntam relació de quines són les
actuacions en aquesta matèria.
2.- A part del compliment de l'acord la Direcció
General d'Indústria ha promogut cursos de capacitació per a
supervisors i operadors d'instalAlacions radioactives i aquests
cursos es pensen repetir en el futur.
3.- Referent al parallamps d'Alaior l'inspector de la
Conselleria d'Indústria, Sr. Rafael Pons, va desplaçar-se a
Menorca expressament per comprovar les condicions de
seguretat del parallamps. S'adjunta còpia de l'acta d'inspecció.
Quant al parallamps de CAMPSA la Conselleria de
Comerç i Indústria no va ésser notificada en cap moment de
la voluntat per part de l'empresa de la necessitat de llevar-lo.
Si bé ENRESA ens va comunicar que CAMPSA el retiraria
segons les normes de seguretat d’ENRESA Actualment el
parallamps està emmagatzemat a les dependències de
CAMPSA de forma segura a l'espera que ENRESA el vagi a
retirar.
EL DIRECTOR GENERAL:
Lluís Morano i Ventayol.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vas escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1437/91,
relativa a les conseqüències de la invasió d'algues a les costes
de l'Adriàtic.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Fenòmens similars, a molt petita escala, i en àmbits
geogràfics molt reduïts, han tingut lloc a les Illes des de fa
anys. Han estat casos claríssims d'eutroficació produïts per
abocaments (depurats o no) d'emissaris de zones urbanes
(hotels, urbanitzacions, etc.) de cap manera comparables a les
aportacions del riu Po a l'Adriàtic. A tots els casos se'n perd
qualitat de l'aigua, potser alguna mortalitat d'organismes
bentònics, si s'arriba a produir anòxia, però res més. Així
doncs, la pesca mai no resulta afectada.
Exemples: Porto Colom a Felanitx i Cala En Porter a
Menorca. Mai no se sobrepassaren el límits del port natural
tancat.
Actuacions? Cap en relació al "viatge" de les algues
italianes a les Balears (¡!) i malgrat que nosaltres res no podem
fer en els casos locals, donada la seva mínima distribució
geogràfica i mínim impacte, no ens preocupa en relació a la
pesca.
Palma, 10 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1448/91, relativa als resultats del conveni d'implantació
tecnològica GLP a indústries.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AD)
La instalAlació de "Tejar Can Benito" ha estat visitada
per més de 50 persones, i cap empresa del sector ha posat en
marxa aquesta tecnologia.
EL DIRECTOR GENERAL:
Lluís Morano i Ventayol.
Molt Hble. Sr:

AC)
La Conselleria d'Agricultura i Pesca té coneixement
d'aquest fet, que tingué lloc a les costes de l'alt Adriàtic,
condicionat per la influència del riu Po.
Essencialment es tracta del conegut fenomen
anomenat eutroficació, que consisteix en una aportació
desmesurada de nutrients (nitrats i fosfats) a la mar, que
provoca un igualment desmesurat creixement i
desenvolupament de vegetals verds. A l'alt Adriàtic, el
fenomen, per les aportacions del riu Po, adquirí magnituds
importants, amb impacte a la pesca i el turisme. En darrer
terme, aquests vegetals (algunes filamentoses) moren per falta
de qui les consumeixi, van al fons, es podreixen, es produeix
un elevat consum d'oxigen que provoca una situació d'anòxia
i es produeix també la mort dels organismes bentònics de la
zona.
Pensar que aquestes algues viatgen des d'Itàlia fins
a les Illes Balears no tan sols pareix desmesurat, sinó fins i tot
absurd, i un alarmisme sense fonament, propi dels mitjans de
comunicació, però no del Parlament.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1449/91, relativa a les sancions a empreses que utilitzen com
a combustible productes tòxics.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AE)
Entenem que la pregunta fa referència a la utilització
de residus tòxics i perillosos com a combustible, i no a
qualsevol producte tòxic.

733

AG)
Disseny, decoració i muntatge estand, incloent lloguer
de mobles, vitrines, maqueta sòl i sostre, etc. 494.038 pessetes.
Viatge d'un tècnic a Frankfurt. 106.320 pessetes.

Fins a la data no s'ha imposat cap sanció si bé aquest
mes d'octubre s'han iniciat tres expedients sancionadors.

Preu estand 419.138 pessetes.

EL DIRECTOR GENERAL:
Lluís Morano i Ventayol.

Total 1.019.496 pessetes.
Els participants artesans abonaren totes les seves
despeses (viatge, estada, hotel, etc.).

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1450/91, relativa a la inspecció d'olis bruts.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE núm.
1463/91, relativa a la relació de centres de la tercera edat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 28 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AF)
Durant l'any 1990 la Direcció General d'Indústria ha
dedicat una persona a la inspecció d'activitats potencialment
contaminadores de l'atmosfera, d'entre les quals hi pot haver
les que suposadament creim olis usats.
Durant l'any 1990 la Direcció General d'Indústria no
ha disposat d'una partida pressupostària específica per a
aquestes inspeccions, que estan incloses dins la partida global
del Servei d'Energia i Medi Ambient (Programa 4434).
S'adjunta la relació d'indústries inspeccionades.
EL DIRECTOR GENERAL:
Lluís Morano i Ventayol.
(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició de tots els senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1457/91, relativa al cost de la participació de la Conselleria
d’Indústria a la fira internacional d'artesania a Frankfurt.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 17 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AH)
(A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició dels senyors diputats.)
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE
núm. 1465/91, relativa a la colAlaboració de l’editor José
Olañeta amb la Conselleria.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AI)
1.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
conscient de la importància que té el llibre en el
desenvolupament cultural i en la difusió i el coneixement de la
nostra història, assoleix tots els recursos, ja siguin propis o de
colAlaboració, que facin possible el progressiu augment de
l'edició a la nostra Comunitat. Dins aquest marc s'inclou la
colAlaboració amb l'editor J. J. Olañeta.
En aquest cas la cooperació s'ha concertat amb l'edició
de la "ColAlecció Illa de la Calma", la qual recull temes
referents a la nostra història i cultura, temàtica que és,
evidentment, de la competència i de l'interès d'aquesta
Conselleria.
L'especificació de l'activitat és com segueix:
(La documentació esmentada a la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats).
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3.- El criteri prioritari utilitzat alhora de distribuir
aquests exemplars ha estat el de difondre i promocionar la
nostra cultura i per extensió la nostra Comunitat. Així, ateses
les característiques de l'edició, han facilitat llibres a les
personalitats que han visitat la CAIB, ja sigui per motius
científics, assistència a congressos o de colAlaboració
interinstitucional. A més d'aquelles institucions o entitats que
per la seva naturalesa així ho aconsellaven.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE
núm. 1466/91, relativa als llibres distribuïts per la Conselleria
a les biblioteques.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AJ)
(A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors diputats).
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE
núm. 1467/91, relativa a relació i cost del personal de la
Conselleria que ha visitat fires del llibre.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 228 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AK)
Coincidesc amb vós sobre el grau de coneixement
que la CA de les Illes Balears afortunadament té de la
participació de la Conselleria de Cultura en les fires de
llengua que se celebren anualment a Frankfurt, París i
Ginebra i en les quals, conjuntament amb les comunitats de
València i Catalunya, s'intercanvien experiències i material
didàctic elaborat en llengua catalana. Aquest és un programa
dels quals la Conselleria està molt satisfeta i ens congratulam
que l'oposició així ens ho reconegui, amb la preocupació que
demostra per la nostra assistència. Podeu estar ben segur que
complirem els vostres desitjos assistint-hi regularment.
Malgrat això, és estrany que afirmeu amb total
seguretat que ha estat molt comentada la visita que la cap del
Gabinet de premsa va fer a París amb motiu d'una d'aquestes
fires, sobretot perquè aquesta persona mai no ha viatjat en
aqueixa ciutat enviada per la Conselleria.

Quant a la vostra pregunta concreta, he de
respondre-us que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
nomena sempre dues persones per assistir a les fires de llengües
que se celebren a l'estranger. Normalment són la cap del Servei
de Normalització Lingüística, i la cap del Servei de Promoció
Sociocultural. Si és oportú, per les característiques de
l'exposició i la demanda del Ministeri de Cultura, quan s'ha de
participar en alguna taula rodona o organitzar algun acte
paralAlel de transcendència internacional, es nomenen les
persones que la Conselleria creu adient per satisfer aquesta
demanda.
Us adjunt a continuació els informes detallats de les
conclusions que les dues caps de serveis de Cultura i
Normalització Lingüística assistents a les darreres fires han
presentat, ja que per la seva extensió i contingut crec que poden
interessar-vos especialment.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficia1ia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats).
M. IlAltre Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Socialista, RGE núm.
1468/91, relativa a la memòria d'activitats de l'empresa
"Lubricantes y Automoción" de l'any 1990 i 1991 com a
empresa gestora de residus tòxics i perillositat autoritzada a
Balears.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 4 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AL)
L'empresa "Lubricantes y Automoción" no és una
empresa gestora de residus tòxics i perillosos, sinó que és
únicament gestor d'olis usats d'acord en l'establert a l'Ordre del
MOPU de 28 de febrer del 1989 per la qual es regula la gestió
d'olis usats.
Aquests gestors estan sotmesos a un règim de
seguiment materialitzat en el compliment dels documents
oficials de control i seguiment.
Adjuntam copia d'aquests documents corresponents al
1989 i 1990.
(La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats.)
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M. IlAltre Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a Presidència, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE núm.
1469/91 relativa a la aportació de l’Ajuntament de Manacor
per part del Govern de la CAIB de 5.000 milions pel Pla
d'Inversions Quadriennals.
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tengut aquests tipus de prioritats durant el vostre mandat. Per
la nostra part, podem assegurar-vos que no és el cas del nostre
departament.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

II.- INFORMACIÓ

Palma, 15 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AM)
En contestació a la pregunta formulada pel Grup
Parlamentari Socialista, em plau de comunicar-li que no hi ha
cap compromís formal per part del Govern d'aportar 5.000
milions a l'Ajuntament de Manacor.
Palma, octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNTA A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
Molt Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE
núm. 1471/91, relativa a la utilització de les targes de crèdit
a la Conselleria de Cultura.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 20 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AN)
Cap membre de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports disposa de tarja de crèdit amb càrrec als
pressupostos del departament. És difícil doncs, com vós
afirmau en la vostra pregunta, que les targes de crèdit fossin
“un objectiu molt difòs” de la nostra Conselleria en la passada
legislatura.
Per altra banda i un cop analitzada amb detall la
vostra afirmació pels serveis lingüístics d'aquesta Conselleria,
aquests no han pogut determinar el significat de l'abstrusa
expressió “objectiu difós".
Malgrat això, i amb la voluntat de respondre la
vostra pregunta, volem puntualitzar el següent:
Objectius de la Conselleria són, per si vós ho
desconeixeu, la promoció i la difusió de la cultura balear dins
l'àmbit territorial autonòmic.
Objectius són també assegurar l'accés a
l'ensenyament a tots els habitants de la nostra Comunitat.
Objectius són l'extensió de la pràctica esportiva de
la CA de les Illes Balears.
És estrany, doncs, suposar que un objectiu d'un
departament institucional siguin les targes de crèdit, a no ser
que vós, que heu estat en altres institucions balears, hàgiu

Ordre de Publicació
A)
RESOLUCIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ PER
COBRIR DUES PLACES DE TRANSCRIPTORS,
VACANTS A LA PLANTILLA DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS, TORN LLIURE.
La Presidència del Parlament de les Illes Balears, en
ús de les atribucions que té conferides i conformement amb
l'establert a la Base Dotzena de les reguladores de les
Oposicions per cobrir places del cos d'Auxiliars Administratius
Grup D, a proposta del Tribunal Qualificador corresponent i
oïda la Mesa de la Cambra, en reunió celebrada dia 21 de gener
del 1992, acorda de nomenar funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears, els opositors següents:
1.- Mateu Vich i Coll.
2.- Pere Antoni Femenia i Roig.
Els esmentats aprovats tenen un termini de trenta dies
a partir d'aquesta publicació per tal de prendre possessió i
prestar el jurament o promesa. Si no prenien possessió en el
termini indicat, sense causa justificada, restaran en situació de
cessants.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de gener del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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