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COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 4 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l’escrit RGE núm. 175/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença
de l’Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria davant la
Comissió d’Economia per tal de celebrar sessió informativa
sobre la situació del pavelló de l'Expo-92.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 4 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 176/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença
de l'Hble. Conseller d’Economia i Hisenda davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal de celebrar sessió
informativa sobre l’acord del nou sistema de finançament
autonòmic.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 5 de febrer del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 4 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 177/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la Comissió de
Turisme per tal de celebrar sessió informativa sobre el Pla
Director de l'Ordenació de l’oferta turística de les Illes
Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de febrer del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 4 de febrer del 1992, d'acord
amb l'article 126.2 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició de Llei del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 238/92, relativa a creació del Consell
Econòmic i Social 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 5 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)

PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola en el Títol Preliminar obliga
els poders públics a facilitar la participació de tots els ciutadans
en la vida política, econòmica, cultural i social.

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a l'article
9 reprodueix l'esmentat precepte constitucional de participació,
i assigna la seva promoció a les institucions d'autogovern de les
Illes Balears. Així mateix, l'Estatut d'Autonomia faculta la
Comunitat Autònoma per a organitzar "les seves institucions
d'autogovern" (art. 10.1), i per al "foment del desenvolupament
econòmic", si bé subordinant-lo a les bases i a la coordinació
general de l'activitat econòmica.

De tot això es deriva que la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears disposa de plena habilitació per a crear el seu
Consell Econòmic i Social.

La necessitat d'establir un marc estable i permanent de
comunicació i diàleg tant de les organitzacions empresarials i
sindicals entre si, com amb l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com la positiva experiència
dels òrgans similars establerts a altres comunitats autònomes



758 B.O.P.I.B. Núm. 20 - 12 de febrer del 1992

espanyoles, justifiquen la seva creació mitjançant la present
llei.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
coincideix amb altres ja existents, tant en la seva naturalesa
com en les funcions i es configura com un òrgan colAlegiat de
caràcter consultiu en matèria econòmica i social, i com un
òrgan de participació dels interlocutors socials a les decisions
socioeconòmiques de les institucions de la Comunitat
Autònoma.

En la seva composició integra a representants de
l'Administració de la Comunitat Autònoma, de les centrals
sindicals de les organitzacions empresarials.

Amb el Consell Econòmic i Social, la Comunitat
Autònoma es dota d'un instrument de participació a través del
qual els distints sectors de la societat poden expressar al
Parlament i al Govern els seus punts de vista per a colAlaborar
en la consolidació d'una societat democràtica avançada

ARTICLE 1.

Es crea el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears. La seva naturalesa, funcions, composició i estructura
seran les que determina aquesta llei.

Naturalesa Jurídica.

ARTICLE 2.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears es
configura com un òrgan colAlegiat de participació, estudi,
deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica
i social, i pot pronunciar-se, a més, sobre quants assumptes li
siguin plantejats tant pel Govern de la Comunitat Autònoma,
com pel Parlament de les Illes Balears, dels quals en serà
totalment autònom en el seu funcionament.

Funcions.

ARTICLE 3.

Són funcions del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears:

a) Emetre informe sobre els criteris i línies generals
de l'avantprojecte de Llei de Pressupost de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que li serà remès pel Govern
de la
Comunitat.

b) Emetre informe preceptiu no vinculant, amb
caràcter previ a l'aprovació de projectes de llei i decrets del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears sobre política econòmica i social de la Comunitat
Autònoma. 

Juntament amb els projectes de llei que siguin
enviats al Parlament s'inclourà l'informe elaborat pel Consell
Econòmic i Social.

c) Emetre informe sobre qualsevol assumpte
relacionat amb la política econòmica i social que li consulti el
Parlament de les Illes Balears, el Consell de Govern de la
Comunitat o qualsevol organisme públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

El Consell Econòmic i Social, remetrà els informes
a què es refereixen els apartats a), b) i c) en el termini màxim
de trenta dies naturals comptats des del moment de la
recepció de la corresponent documentació. Quan la
complexitat de l'assumpte així ho requereixi, el Consell
Econòmic i Social podrà solAlicitar una ampliació de terminis.
Aquests no podran excedir de deu dies per als informes

compresos als apartats a) i b), quan el Consell de Govern
exposi raonadament la urgència de l'assumpte. 

En qualsevol cas, transcorreguts els terminis es
considerarà complert el tràmit.

d) Emetre informes, dictàmens o estudis que solAlicitin
les organitzacions socials, econòmiques o professionals
representatives sobre assumptes de la seva competència i amb
transcendència per a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

e) Elaborar resolucions, dictàmens o informes per
pròpia iniciativa en matèria econòmica i social.

f) Elaborar i emetre recomanacions per a l'aplicació de
les disposicions generals de caràcter socioeconòmic.

g) Elaborar i fer públic un informe anual sobre la
situació socioeconòmica de la Comunitat Autònoma.

h) Servir com a canal de participació, diàleg dels
interlocutors socials en el debat dels assumptes econòmics i
socials.

i) Totes aquelles funcions i competències que en futur
li siguin assignades per llei.

Composició i designació

ARTICLE 4.

El Consell Econòmic i Social estarà integrat per vint-i-
set membres d'acord amb la següent composició:

a) Nou membres designats per les confederacions
sindicals representatives, en proporció a la seva
representativitat.

b) Nou membres designats per les confederacions
d'associacions empresarials de les Illes Balears, en proporció a
la seva representativitat.

c) Nou membres en representació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a proposta del Consell de
Govern.

2. Cada membre del Consell Econòmic i Social tendrà
un vot que serà personal i no delegable.

Designació

3. Tots els membres del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears seran cessats per decret del Consell de Govern
a proposta de les organitzacions i institucions.

4. Per a les respectives organitzacions es nomenarà un
únic suplent per a cada titular, al qual podrà substituir quan fos
necessari.

5. El Consell Econòmic i Social elegirà d'entre els
seus membres un President que serà elegit per majoria absoluta.

Mandat.

ARTICLE 5.

Els membres del Consell Econòmic i Social seran
nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de
posteriors designacions. 
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Les administracions, les centrals sindicals i
organitzacions empresarials, podran proposar les
substitucions dels seus membres titulars o suplents en
qualsevol moment, restant el substitut en el càrrec durant tot
el temps que falti per al compliment del període de quatre
anys.

Incompatibilitats.

ARTICLE 6.

Seran incompatibles amb la seva pertinença al
Consell Econòmic i Social:

a) Els presidents i membres dels governs, tant de
l'Estat espanyol com de qualsevol comunitat autònoma.

b) Els diputats del Congrés de Diputats, els senadors
i diputats al Parlament Europeu.

c) Els diputats al Parlament de les Illes Balears,
consellers, parlamentaris d'altres comunitats autònomes,
membres de les seves institucions que per mandat legal siguin
elegits per les seves respectives assemblees legislatives.

d) Membres de les corporacions locals.

Òrgans

ARTICLE 7.

Els òrgans del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears són els següents:

a) El Plenari.

b) La Comissió Permanent.

c) Les Comissions.

d) El President.

e) Els Vicepresidents.

Competències del Plenari

ARTICLE 8.

Seran competències del Plenari:

a) L'elecció dels membres dels restants òrgans del
Consell Econòmic i Social.

b) L'elaboració del Reglament d'organització i
funcionament del Consell Econòmic i Social, i la seva
aprovació per majoria absoluta. Aquest reglament serà
publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) SolAlicitar la compareixença del Govern de la
Comunitat Autònoma per informar sobre assumptes que
siguin competència del Consell Econòmic i Social

d) Elaborar la memòria anual de les activitats del
Consell Econòmic i Social.

e) Elaborar l'avantprojecte de pressuposts del
Consell Econòmic i Social.

f) Les que resultin de l'aplicació del Reglament del
Consell Econòmic i Social.

Règim econòmic i financer

ARTICLE 9.

La condició de membre del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, no donarà dret a percebre retribució
econòmica alguna. Exclusivament es percebran les
indemnitzacions que procedeixin per assistència, dietes de
desplaçament i despeses de locomoció, que serà la mateixa que
l'establerta per al personal al servei de l'Administració pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ARTICLE 10.

El President del Consell Econòmic i Social tendrà les
mateixes facultats per fer modificacions pressupostàries, que
les que la legislació vigent atribueix als consellers i al Consell
de Govern per a la seva aprovació i elevació al Parlament de les
Illes Balears.

ARTICLE 11.

La fiscalització i el control pressupostari correspondrà
a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

ARTICLE 12.

Als pressuposts de la Comunitat Autònoma i dins els
crèdits de la Conselleria d'Economia i Hisenda, es dotarà el
Consell Econòmic i Social dels recursos necessaris per al seu
funcionament.

ARTICLE 13.

El patrimoni del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, quedarà integrat a tots els efectes en el patrimoni de la
Comunitat Autònoma.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.

Aquesta llei vigirà des del dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 4 de febrer 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 inversió
durant 1991 subsector industrial del calçat per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.178/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial del calçat per informació i
estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 179/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial del calçat per disseny i
moda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 180/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial del calçat per introduir
noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm.181/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial d'aigües per informació i
estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.182/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant  1991 subsector industrial d'aigües per introduir
noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
183/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial d'aigües per disseny i moda,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 184/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial d'aigües per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.185/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de fusta i mobles per
informació i estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
186/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de fusta i mobles per
introduir noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 187/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de fusta i mobles per
disseny i moda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
188/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de fusta i mobles per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 189/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de tèxtil, confecció i moda
per informació i estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 190/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de tèxtil, confecció i moda
per introduir noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 191/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de tèxtil, confecció i moda
per disseny i moda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
192/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per
a la normalització i homologació de productes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 193/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de serveis per informació i
estudi, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.194/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de serveis per tal d'introduir
noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
195/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de serveis per disseny i moda,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 196/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de serveis per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.197/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de l'artesania per informació
i estudi formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 198/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de l'artesania per introduir
noves tecnologies, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
199/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de l'artesania per disseny i
moda, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 200/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
durant 1991 subsector industrial de l'artesania per a la
normalització i homologació de productes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 201/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ordre de
renovació del Consell Regulador de la denominació d'origen
“Mahón”, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 203/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a presidència
de la Junta Electoral del Consell Regulador del formatge
“Mahón”, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 204/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incompliment
de la Llei de Normalització Lingüística, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 205/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a declaracions
del General Sr. Pablo Güil Pijuán, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 222/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a
incompliment de la Llei de Normalització Lingüística per part
de la Conselleria de Turisme, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
223/92.

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 5 de febrer 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 a! Govern de
la Comunitat Autònoma la següent PREGUNTA per a la qual
solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT

Inversió durant 1991 subsector industrial del calçat
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 calçat 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 López

B)
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 1991 subsector industrial del calçat
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 calçat 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 López

C)
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 a! Govern de
la Comunitat Autònoma la següent PREGUNTA per a la qual
solAlicita RESPOSTA PER ESCRIT

Inversió durant 1991 subsector industrial del calçat
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 calçat 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 López

D)
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 1991 subsector industrial del calçat
per 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 calçat 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 López

E)
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 1991 subsector industrial d'aigües 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 d'aigües 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 López

F)
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
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Inversió durant 1991 subsector industrial d'aigües
per 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 d'aigües 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 López

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

Inversió durant 1991 subsector industrial d'aigües
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 d'aigües 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 López

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

Inversió durant 1991 subsector industrial d'aigües
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 d'aigües 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 López

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

Inversió durant 1991 subsector industrial de fusta i
mobles 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 fusta i mobles 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 López

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

Inversió durant 1991 subsector industrial de fusta i
mobles per 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 fusta i mobles 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 López

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 ta qual solAlicita
RESPOSTA PER ESCRIT

Inversió durant 1991 subsector industrial de fusta i
mobles 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 fusta i mobles 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 López
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L) 
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament

de 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 1991 subsector industrial de fusta i
mobles per a 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 fusta i mobles 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 López

M) 
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 1991 subsector industrial de tèxtil,
confecció i moda 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 tèxtil, confecció i moda 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 López

N)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament

de 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 1991 subsector industrial de tèxtil,
confecció i moda per 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 tèxtil, confecció i moda 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 López

O)
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 1991 subsector industrial de tèxtil,
confecció i moda 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 tèxtil, confecció i moda 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 López

P)
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 1991 subsector industrial de tèxtil,
confecció i moda per a normalització i homologació 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 tèxtil, confecció i moda 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 López

O)
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 1991 subsector industrial de serveis
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 serveis 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 López
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R)
Valentí Valenciano i López, Diputat del Parlament

de les rues 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 1991 subsector industrial de serveis
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 serveis 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 López

S)
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 1991 subsector industrial de serveis
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 serveis 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 López

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 1991 subsector industrial de serveis
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 serveis 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 de11992
El Diputat:
Valentí Valenciano López

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 1991 subsector industrial de l'artesania
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 l'artesania 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 López

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 1991 subsector industrial de l'artesania
per 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 l'artesania 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 López

W)
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 1991 subsector industrial de l'artesania
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 l'artesania 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 López
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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 1991 subsector industrial de
l'artesania 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 l'artesania 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 López

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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

Ordre de renovació del Consell Regulador de la
denominació d'origen "Mahón".

El BOCAIB núm 151, de 3 de desembre de 1991,
publica l’Ordre del Conseller d'Agricultura, de 19 de
novembre, per la qual es dicten normes per a la renovació del
Consell Regulador de la denominació d'origen "Mahón".

Atès que el Consell General Interinsular va delegar
la gestió d'aquesta competència al Consell Insular, per quin
motiu no s'ha consultat el Consell Insular de Menorca
respecte del contingut de l'esmentada ordre?

Es Mercadal, 28 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Presidència de la Junta Electoral del Consell
Regulador del formatge "Mahón"

La Junta Electoral que controlarà el procés d'elecció
del nou Consell Regulador de la denominació d'origen del
formatge "Mahón" estarà presidida pel Director General de
Producció i Indústries Agràries, segons estableix l'Ordre del
conseller d'Agricultura de 19 de novembre de 1991.

Per quin motiu no és presidida pel President del
Consell Insular de Menorca o conseller en qui delegui, atès que
el CIM té delegada la gestió de la competència en matèria de
denominacions d'origen?

Es Mercadal, 28 de gener del 1992
El Diputat:
Ramon Orfila Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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

Incompliment de la Llei de Normalització Lingüística.

Per quins motius la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, un any després d'haver-se publicat al
BOCAIB núm. 154, de 18 de desembre de 1990, el Decret
100/1990, de 29 de novembre, que regula l'ús de les llengües
oficials de l'Administració de la CAIB, continua incomplint-lo
pertinaçment (en especial el seu article 22)?

És conscient el Govern de l'exemple dolent que dóna
als ciutadans en desobeir les normes que el Govern mateix s'ha
donat?

No creu el Govern que amb actituds com aquesta
contradiu la campanya de normalització lingüística, que es va
iniciar per acord i amb el patrocini del Govern de les Illes
Balears, els Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma, i a la qual es
destinen importants diners públics?

Davant aquest incompliment contumaç, a qui
correspon, dins del Govern, de posar remei a aquesta situació,
si més no sorprenent?

N'hi posarà?

Quan?

Palma, 28 de gener del 1992
El Diputat:
Joan Francesc López Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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
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Declaracions del General Sr. Pablo Güil Pijuán.

Segons reproduïa el diari El País a la seva edició del
dimarts 28 de gener, el general de brigada d'aviació en actiu
José Pablo Güil Pijuán, qualificava en un article publicat a
"Revista de aeronáutica y astronáutica" la política lingüística
dels governs autonòmics de Balears i de Catalunya de
"terrorista". Alhora que desqualificava la Universitat de les
Illes Balears també qualificant-la de practicar el terrorisme.

Aquestes declaracions són greus i han provocat la
reacció de la Universitat de les Illes Balears, que per acord de
la seva Junta de Govern es planteja interposar una querella,
i la reacció del Govern de la Generalitat de Catalunya a través
del seu Conseller de Cultura, Joan Guitart, que ha instat el
Govern central a prendre les mesures necessàries per evitar
que es repeteixin afirmacions tan ofensives per als catalans
com les que s'han efectuat.

La Generalitat de Catalunya ha recordat que la seva
política lingüística s'ha ajustat sempre a les normes legals
vigents i s'ha caracteritzat per l'objectiu de fer avançar el
coneixement i ús de la llengua catalana en un marc de
convivència i respecte envers totes les persones que viuen a
Catalunya.

Quina actitud ha tingut en defensa de la legalitat
lingüística a les Illes Balears, el Govern de la comunitat
Autònoma, davant les manifestacions del general de brigada
Sr. Pablo Güil Pijuán?

Palma, 30 de gener del 1992
El Diputat:
Joan F. López Casasnovas

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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

Incompliment Llei de Normalització Lingüística per
part de la Conselleria de Turisme.

Quin és el motiu pel qual la Conselleria de Turisme
del Govern Balear, a través de l'Oficina d'Informació
Turística, publica la informació trimestral sobre activitats i
festes populars (“Actividades/Events”, “Popular
Festivities/Fiestas Populares”) en anglès i en castellà,
excloent la llengua catalana i incomplint una vegada més la
Llei de Normalització Lingüística i la normativa d'ús
aprovada pel propi Govern Balear?

Palma, 30 de gener del 1992
El Diputat:
Mateu Morro Marcé.

III.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

M. Hble. Sr:

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. 1240/91,
relativa a les mesures durant els anys 1986, 1987, 1988 i 1989
per tal de fomentar la inclusió d'informació normalitzada en
les guies oficials d'hotels.

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

Palma, 2 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

A)

En relació amb la recomanació del Consell de les
Comunitats Europees relativa a la informació normalitzada en
els hotels existents a la Comunitat Econòmica Europea, vos he
de comunicar que dita circular s'ha facilitat a la federació
empresarial corresponent. D'altra banda, vos faig constar que
el control, la recollida de dades i la publicació de la informació
sobre els hotels de la CAIB es canalitza a través de la
Conselleria, però l'elabora, coordina i publica la Secretaría
General de Turismo, organisme estatal responsable de la
informació i publicació en tot el territori espanyol de la Guía
Oficial de Hoteles.

Palma, 18 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1250/91, relativa als
controls de "chiringuitos" de les platges.

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

Palma, 2 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

B)

El control sanitari dels bars situats en les concessions
municipals de les platges de la Comunitat Autònoma pertany a
la Conselleria de Sanitat del Govern Balear.

Els casos de denúncia davant els serveis d'Inspecció
d'aquesta Conselleria, són traslladats a la Conselleria de Sanitat
perquè actuï en conseqüència.

Palma, 18 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. 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. Ramon Orfila, RGE núm. 1250/91,
relativa a controls als "chiringuitos" de les platges.

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

Palma, 30 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart
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C)

Els chiringuitos de platja, com a establiments de
temporada que són, són subjectes a la Reglamentació Tècnica
Sanitària de Menjadors ColAlectius (Reial Decret 2817/83, de
13 d'octubre, BOE núm. 270) en allò que es refereix a
l'aspecte sanitari. Aquesta normativa n'estableix el control
sanitari i assigna aquesta funció als organismes que
n'atorguen l'autorització de funcionament, expressament als
ajuntaments; segons l'article 20-1, seran les autoritats locals
les que vigilaran les condicions dels seu funcionament, sense
perjudici de les competències que poguessin correspondre a
la Comunitat Autònoma en base al seu Estatut d'Autonomia.

És per això que, essent el control sanitari d'aquests
establiments funció de competència local, la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social desenvolupa una acció controladora
no específica respecte d'això, i presta suport i colAlaboració a
les autoritats locals tan aviat com ho solAliciten i en allò que
pertoca, a l'objecte que s'adoptin les adequades mesures
correctores, i fins i tot sancionadores, que es proposin.

En aquest sentit, es verifiquen inspeccions en
aquests establiments de platja durant la temporada estiuenca,
s'han incoat nou expedients sancionadors i s'han posat en
coneixement dels respectius ajuntaments les deficiències que
s'han anat observant perquè procedeixin en conseqüència. Les
deficiències més comunament observades són la mancança
d'aigua de la xarxa d'abastiment d'aigua potable, l'abocament
d'aigües residuals a la platja, les deficiències d'infraestructura,
tals com rentamans, reixetes, etc., i l'utillatge insuficient.

Palma, 23 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL,
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F.
López, RGE núm. 1278/91, relativa a l'obertura d'un nou vial
entre les dunes i la zona humida de Son Bou.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

D)

1.- La Conselleria no té constància de l'obertura de
cap nou vial entre les dunes i la zona humida de Son Bou.

2.- De la inspecció visual practicada sobre el terreny
dia 19 de setembre de 1991, no s'aprecia evidència de
l'obertura de cap nou camí. D'altra banda la denúncia no
s'acompanya de cap plànol, fotografia o document gràfic que
permeti localitzar-lo. Per tant no té lloc cap actuació per part
del Govern.

3.- No hem obtingut resposta per part de l'Ajuntament
d'Alaior en relació amb una possible autorització. No obstant
això, funcionaris municipals han manifestat que en determinats
moments, un vehicle tot-terreny ha transportat
subministraments a un bar de temporada de platja a través
d'aquesta, pràctica que ha estat prohibida per part de
l'ajuntament.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma no té cap
competència en matèria de disciplina urbanística que li permeti
actuar en cas d'infracció de les disposicions vigents en aquesta
matèria.

Palma, 21 de gener del 1991.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
Jeroni Sáiz i Gomila.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F.
López, RGE núm. 1282/91, relativa als criteris de la CEE per
adjudicar "banderes blaves" a les platges que n'han obtingut.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

E)

1.- Els criteris aplicats per atorgar banderes blaves a
les platges són la qualitat de les aigües de bany; la qualitat
higiènica-sanitària de l'arena de la platja; les condicions
d'accessibilitat i els serveis que ofereix la platja i el seu entorn:
telèfon, assistència sanitària, aigua potable, senyalització,
realització d'activitats d'educació ambiental... En resum, no
pretenen distingir les platges verges, sinó premiar i destacar
l'esforç colAlectiu de l'ajuntament, concessionaris i usuaris per
aconseguir mantenir una platja que permeti amb facilitat el seu
gaudi al gran nombre de ciutadans en unes òptimes condicions
d'ús i amb el major respecte per al medi ambient de la mateixa
platja.

2.- L'Administració Central i l'Autonòmica no
intervenen directament en la concessió, ja que la responsabilitat
recau directament en els municipis. Ambdues administracions
han d'informar de les possibles deficiències que coneixen i al
mateix temps poden ajudar els municipis responsables per a
suplir les mancances detectades, si aquells així ho solAliciten.

Palma, 21 de gener del 1991.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
Jeroni Sáiz i Gomila.
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M. 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. Joan F. López, RGE núm.
1283/91, relativa a les piscines d'ús colAlectiu.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efecte3 que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

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

F)

Per les dades de què disposam als nostres arxius el
nombre d'establiments turístics és de 2.900, la majoria amb
piscina. La distribució per illes és: Mallorca 2.164; Menorca
202; Eivissa 458; Formentera 76. Així mateix tenim
coneixement de 55 piscines municipals i de 64 parcs aquàtics.

Les inspeccions realitzades, distribuïdes per
comarques, han estat fins al mes de setembre:

Comarca de Palma: 54 actes.
Comarca d'Inca: 51 actes.
Comarca de Manacor: 57 actes.
Comarca de Menorca: 17 actes.
Comarca d'Eivissa: 32 actes.

El nivell d'higiene de les instalAlacions visitades és
bo en un 90% dels casos. Es va efectuar la clausura d'una
piscina i s'obriren expedients sancionadors a 11 piscines.

S'està preparant una norma en virtut de la qual
s'estableixi que l'ozó anirà sempre acompanyat de l'addició
d'un desinfectant compatible, amb efecte residual, així com
que els productes químics per al tractament sistemàtic de
l'aigua no s'afegiran mai directament als vasos. Al mateix
temps, s'estableix la necessitat de disposar d'un sistema de
dosificació que funcioni conjuntament amb el sistema de
recirculació i que permeti, si és necessari, la dissolució total
dels productes utilitzats per al tractament.

Palma, 17 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL,
Gabriel Oliver i Capó.

M. 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. Pere Sampol, RGE núm. 1291/91,
relativa a les subvencions a ''Flores Fornés" i "Flores La
Camelia".

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

Palma, 16 de setembre del 1991.
EL VICEPRESIDENT,
Joan Huguet i Rotger

G)

1.- Quantia de la subvenció: Flores Fornés, 126.000
ptes., Flores La Camelia, 168.000 ptes.

2.- En ambdós casos el curset ha estat organitzat pel
Gremi Artesanal de Flors, Plantes i Jardineria de Mallorca i ha
estat impartit pel professor Sr. Julio de la Cruz.

3.- El criteri seguit per a la concessió d'ajudes és el de
potenciar i afavorir qualsevol activitat que pugui promocionar
l'artesania d'aquesta Comunitat Autònoma.

4.- El curs va ésser ofert pel gremi organitzador del
curs a tots els associats.

5.- Els empleats que han assistit al curs figuren a la
plantilla de cada una de les empreses.

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL,
Lluc Tomás i Munar.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F.
López, RGE núm. 1292/91, relativa a la concessió autoritzada
per a la gestió dels serveis de l'explanada i la dàrsena del port
esportiu del Cap d'Artrutx de Ciutadella.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

H)

1.- Per OM de 27 de març de 1973, s'autoritza a
l'entitat Cala En Bosch, SA la construcció i l’explotació d'un
embarcador interior i del seu accés.

2.- No ha estat aprovada cap tarifa per a la prestació
de serveis en aquesta concessió.

3.- En data 8 de juny de 1990, el Servei de Ports i
Litoral d'aquesta Conselleria va solAlicitar de la Demarcació de
Costes de Balears una nova delimitació de la zona afectada,
amb la finalitat de determinar la titularitat de les aigües
interiors, petició que encara no ha estat contestada.

Palma, 21 de gener del 1991.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
Jeroni Sáiz i Gomila.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada. per
l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE núm. 1357/91, relativa a
l’anunci de premsa referent a l'overbooking.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 2 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

I)

El finançament d'aquest anunci d'acord amb la
Federació Hotelera i AVIBA, ha anat a càrrec de l'Institut
Balear de Turisme -IBATUR-, empresa autònoma dependent
d'aquesta conselleria, subjecta a la jurisprudència civil.

L'objectiu de la inserció d'aquest anunci a la premsa
local era, en moments d'una elevadíssima ocupació, donar una
sortida a aquelles persones que, havent viatjat a l'illa sense
reserva d'hotel, tenguessin dificultats per trobar allotjament.
O també, en menor mesura, servir de banc d'informació per a
les indústries d'allotjament turístic.

La publicació d'aquest anunci ha contribuït a
divulgar l'existència de la Central de Reserves de l'Associació
Hotelera, el projecte de la qual ha estat sustentat parcialment
per l'Institut Balear de Promoció del Turisme -IBATUR- a
través de les partides pressupostàries dedicades a les noves
vies de comercialització.

Palma, 18 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. 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. 1363/91, relativa a centres de tercera edat.

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

Palma, 30 de setembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

J)

Com passa amb tota normativa nova, que per afegitó
ve a cobrir un buit normatiu existent des de sempre en la
matèria, s’han presentat fins ara dues solAlicituds
d'autorització per a la creació de centres de tercera edat des de
l'entrada en vigor del Decret 22/1991, que han estat
presentades per persones jurídiques. Actualment ambdues es
troben en tramitació i se significa que, tal i com s'expressa a
l'art. 13 del Decret 11/1991, l'omissió de l'autorització i/o
l’incompliment dels requisits i les condicions mínimes de
funcionament, suposa la no-concessió d’ajudes i subvencions
amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma. Pel
que fa a les subvencions previstes, vénen regulades pel Decret
anual de convocatòria d'ajudes, i es poden efectuar també
mitjançant conveni amb les entitats responsables dels centres;
la seva quantia anirà, en tot cas, en relació amb l'esforç que
realitzin les entitats interessades, així com amb els recursos
que aquestes aporten i amb les disponibilitats pressupostàries.

Palma, 23 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL,
Gabriel Oliver i Capó.

M. 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.
1391/91, relativa a les subvencions per unitats comercials d'ús.

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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

K)

Durant l'exercici del 1990 la Conselleria de Comerç i
Indústria va aprovar una ajuda econòmica per una quantia de
23.500.000 ptes., a l'Ajuntament de Felanitx, amb la finalitat de
dur a terme les obres de modernització del mercat municipal
d'aquesta localitat.

Palma, 30 de setembre del 1991.
EL CAP DEL SERVEI DE COMERÇ.

M. 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.
1392/91, relativa a les subvencions a corporacions locals per a
equipaments colAlectius.

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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

L)

Durant l'exercici del 1990, la Conselleria de Comerç
i Indústria no ha realitzat cap projecte d'assistència tècnica ni
ha subvencionat corporacions locals per a promoure la dotació
d'equipaments comercials colAlectius de caràcter social, ja que
no s'ha presentat cap solAlicitud en aquest sentit. malgrat la
informació divulgada per la Conselleria.

Palma, 30 de setembre del 1991.
EL CAP DEL SERVEI DE COMERÇ.



770 B.O.P.I.B. Núm. 20 - 12 de febrer del 1992

M. 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.
1394/91, relativa als estudis a càrrec de la partida "Reforma
de les estructures comercials i promoció del 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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

M)

Durant l'exercici del 1990, la Conselleria de Comerç
i Indústria ha realitzat els següents estudis a càrrec del
programa "Reforma de les Estructures Comercials i Promoció
del Comerç":

- Anàlisi estructural. Estudi comparatiu
1981-1985-1989, del Cens d'Establiments Comercials de la
CAIB.

- Guia d'establiments comercials.

- Necessitats de formació en el sector comercial de
Balears.

- Estudi de mercat sobre consum de moble a les Illes
Balears.

Palma, 30 de setembre del 1991.
EL CAP DEL SERVEI DE COMERÇ.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1402/91, relativa a
la problemàtica expressada per la directora de l'Oficina de
Turisme de les Illes.

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

Palma, 2 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

N)

1.- En relació amb el primer punt, es posa de
manifest que, a més de les tres persones funcionàries
d'aquesta Comunitat Autònoma que atenen l'Oficina
d'Informació Turística dependent d'aquesta conselleria, i amb
la finalitat de millorar en el que sigui possible l'atenció al
públic que hi acudeix, s'efectuen, d'acord amb la legislació
laboral aplicable a la CAIB, contractes eventuals de sis mesos
a les persones que en cada moment es considera oportú
segons les necessitats. A manera d'exemple, durant l'any 1990
s'efectuaren les contractacions que s'expressen a continuació:

1 auxiliar administratiu de l'1 de juny de 1990 al 30
de novembre de 1990.

1 auxiliar administratiu del 2 d'abril de 1990 a l'1
d'octubre de 1990.

2.- Existeix ja una oficina d'Informació Turística a
Palma, a Maó i una altra a Eivissa.

3.- La conselleria ha signat un projecte amb la
Universitat d'informatització per als nostres visitants perquè
puguin, a través de pantalles i impressores, obtenir la
informació que desitgen, cosa que suposarà que el personal
actualment existent es podrà dedicar a una atenció més
personalitzada en els casos que ho requereixin.

Palma, 18 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. 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. Ramon Orfila, RGE núm.1436/91,
relativa al pavelló de Balears a l'Expo 92.

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

Palma, 15 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

O)

1.- El pressupost aprovat per a la participació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'Exposició
Universal Sevilla-1992, puja a 960 milions de pessetes.

2.- És cert que el Comitè Organitzador d'EXPO'92 ha
tractat la qüestió d'una possible ampliació pressupostària en la
partida d'obra en diverses ocasions. També és cert que hi haurà
una sèrie de millores sobre el projecte inicial d'obra. En aquest
moment l'equip facultatiu de l'obra analitza en profunditat la
repercussió pressupostària, per la qual cosa, a data d'avui,
l'ampliació pressupostària prevista no pot ésser fixada amb total
exactitud.

3.- No hi ha reticències comunicades oficialment
sobre les aportacions econòmiques.

4.- La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera, el Consell Insular d'Eivissa, les
Caixes d'Estalvis i Bancs Regionals i CAEB, han fet fins ara
aportacions econòmiques conjuntament amb el Govern Balear.

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià
Serra, RGE núm. 1532/91, relativa als projectes d'investigació
de la Conselleria d'Obres Públiques.



B.O.P.I.B. Núm. 20 - 12 de febrer del 1992 771

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

P)

La Conselleria d'Obres Públiques ha finançat durant
l'any 1991 els següents projectes de finançament i estudis:

a) Departament Hidràulic.-

1.- Anàlisis de les inundacions del 1989 a la conca
de Campos.

2.- Anàlisis de les inundacions del 1990 a la vessant
d'Alcúdia.

3.- Estudi hidrogeològic de la zona humida de
l'Albufera de Muro.

4.- Estudi caracteritzat de règim extrem de
precipitacions a les Illes Balears.

La quantia total d'aquests estudis ha estat de
9.336.480 ptes.

5.- Aprofitament de la font de Sa Costera i Vall de
Sóller.

6.- Potabilitzadora d'aigua de mar a Eivissa.

7.- Manteniment i explotació de la xarxa
foronòmica.

8.- Manteniment i explotació de la xarxa
piezomètrica.

9.- Pla de defensa contra avingudes de les conques
de la Badia de Palma.

10.- Programa general de condicionament de lleres.

Aquests darrers sis projectes s'estudien en
colAlaboració amb el Ministeri d'Obres Públiques en el marc
del conveni vigent, i tots ells són a càrrec d'aquest ministeri.

b) Servei de Medi Ambient.-

1.- Estudi sobre les meduses a la Badia d'Alcúdia,
amb un pressupost de 2.400.000 ptes.

2.- Planta experimental de producció de compost a
partir de llims procedents d'EDAR, amb un pressupost total
de 42.108.575 ptes., de les quals el Govern en finança 25
milions i la Comunitat Econòmica Europea la resta amb
càrrec al programa MEPSPA.

c) Servei d'Arquitectura i Habitatge.-

1.- Catàleg sobre elements bàsics de l'arquitectura
popular de Mallorca finançat amb la quantitat de 15 milions
de pessetes.

2.- Estudi i investigació sobre les viguetes de ciment
aluminós utilitzat en aquesta Comunitat Autònoma, amb un
pressupost estimat de 9 milions de pessetes.

Palma, 21 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
Jeroni Sáiz i Gomila.

M. 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. Sebastià Serra, RGE núm. 1534/91,
relativa al Projecte d'investigació de la Conselleria de Sanitat.

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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

Q)

TESIS DOCTORALS.

"Estudios sobre nucleación, crecimiento y agregación
cristalina. Aplicación al estudio de los mecanismos de la
urolitogénesis y aplicaciones analíticas".

Quantitat concedida: 500.000 ptes.

"Efectos del beta-aminopropionitrilo sobre cultivos
celulares nerviosos".

Quantitat concedida: 600.000 ptes.

"Valor energético de la ascitis en la cirrosis hepática".
Quantitat concedida: 500.000 ptes.

"Efectos de la inyección intracerebral de agonistas y
antagonistas de la histamina sobre el comportamiento
espontáneo y sobre la intoxicación alcohólica aguda en ratas".

Quantitat concedida: 500.000 ptes.

"Factores biosociales y cáncer colorrectal".
Quantitat concedida: 500.000 ptes.

"Estudio de la actividad farmacológica de los
extractos de Myrtus Communis".

Quantitat concedida: 400.000 ptes.

"La relación de hemorragia digestiva alta com el uso
de medicamentos".

Quantitat concedida: 600.000 ptes.

"De la institució segregativa a una
desinstitucionalització integrativa".

Quantitat concedida: 250.000 ptes

"Análisis de factores condicionantes del nivel de salud
de la población española en el período 1983-1987. Estudio
provincial".

Quantitat concedida: 600.000 ptes.

TREBALLS TÈCNICS I/O D'INVESTIGACIÓ.

"Programa de rehabilitación y prevención de demencia
senil tipo Alzheimer en fase intermedia".

Quantitat concedida: 150.000 ptes.
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"Estudio de los plasmidos de salmonella i de su
utilidad en epidemiología y seguimiento de la resistencia a
antibióticos".

Quantitat concedida: 200.000 ptes.

"Análisis de mortalidad de individuos de edad
inferior o igual a 70 años: Menorca 84-89".

Quantitat concedida: 200.000 ptes.

EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL,
Gabriel Oliver i Capó.

M. 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. Sra. Encarna Magaña, RGE
núm. 1577/91, relativa a la creació per part de la Conselleria
d'una plaça d'assistent social permanent a Formentera.

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

Palma, 23 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

R)

Com és sabut, les competències en matèria de
Serveis Socials estan delegades al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, per al seu àmbit territorial, no obstant això la
Resolució aprovada el 4 d'octubre del 1990 ha estat atesa en
tots els seus termes. Es destinà de manera permanent un
assistent social del Consell Insular d'Eivissa i Formentera a
través del corresponent Patronat, en el qual es coordinen i
integren les actuacions en la matèria en les illes d'Eivissa i
Formentera, per a realitzar el seu treball a l'Ajuntament de
Formentera, amb caràcter de temps parcial mentre no es
plantegi una major necessitat, de manera que setmanalment
pogués atendre totes les persones que ho necessitin. Els casos
presentats no han suposat mai un nombre superior a dotze
persones, per la qual cosa pareix convenient continuar amb
aquest tipus d'atenció.

Palma, 16 d'octubre del 1991
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL.
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sra. Encarna
Magaña, RGE núm. 1579/91, relativa al començament de les
obres de separació del carril de bicicletes a la carretera de La
Savina-El Pilar de Formentera.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

S)

En l'actualitat es fa un seguiment de l'instalAlat en una
altra carretera de característiques semblants, amb la finalitat
d'adoptar la millor solució possible.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Jeroni Sáiz i Gomila.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià
Serra, RGE núm. 1598/91, relativa al Pla Territorial Parcial del
Pla de Mallorca.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

T)

Els criteris generals per a l'elaboració del PTP del Pla
de Mallorca foren aprovats pel Parlament, a proposta del
Govern Balear, el dia 20 de febrer del 1991. La Resolució
aprovatòria fou publicada en el BOPIB el 23 d'abril següent.

Des d'aquella data s'han duit a terme una sèrie
d'estudis previs, de recollida d'informació i de recopilació de
treballs existents sobre el Pla de Mallorca, que permeten que en
un termini molt breu puguin ésser contractats els estudis que
falten per a la confecció definitiva del Pla Territorial Parcial.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Jeroni Sáiz i Gomila.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1604/91, relativa al Pla
director de l'oferta turística.

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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

U)

La Conselleria de Turisme té previst remetre el Pla de
l'Oferta Turística de Mallorca a la Comissió de Política
Territorial abans del 15 de novembre.
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Els plans de l'oferta turística de Menorca i Eivissa i
Formentera es remetran a l'esmentada Comissió durant el
quart trimestre de l’any 1992.

Palma de Mallorca, 21 d'octubre de 1991
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. 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.
1650/91, relativa a les subvencions de la Conselleria l'any
1990.

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

Palma, 21 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

V)

El motiu de transferir els 100 milions de pessetes a
aquest programa, fou per concedir una subvenció a
l'explotació d'IFEBAL, amb l'objecte de compensar els
sobrecosts produïts per la falta d'adequació d'instalAlacions de
caràcter permanent, que motiva una contínua adequació
d'espais i impedeix economies d'escala i la racionalització de
l'explotació.

M. 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.
1652/91, relativa a la desinversió de la conselleria a les Illes
de Menorca i Eivissa.

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

Palma, 21 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

X)

Durant l'any 1990 la Direcció General de Comerç de
la Conselleria de Comerç i Indústria ha realitzat, entre
d'altres, les següents inversions que d'una forma total o
parcial han repercutit a les illes de Menorca i Eivissa.

- Estudi anomenat Anàlisis Estructural. Estudio
comparativo 1981-1985-1989 del cens d'establiments
comercials de la Comunitat de les Illes Balears.

- Estudi d'elaboració de la Guía de Establecimientos
Comerciales de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Estudi “Necessitats de Formació en el Sector
Comercial de Balears”.

- Estudi de mercat sobre el consum del moble a les
Balears.

- Conveni de colAlaboració amb Selec Balear per a la
realització del projecte d'inversió per a la millora de la imatge
i la comercialització del sector del calçat balear.

- Conveni de colAlaboració amb SEBIME per a
l'adquisició de directori de grans compradors de bijuteria.

Palma, 5 de novembre del 1991.
EL CAP DE SERVEI DE COMERÇ.

M. 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.
1653/91, relativa als ingressos de normativa industrial l'any
1990.

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

Palma, 21 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

Y)

Referent a la pregunta sobre els ingressos de
normativa industrial de l'any 1990, hem de destacar que els
ingressos són estimatius i les despeses són limitatives.

M. 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.
1654/91, relativa als ingressos per taxes a la Conselleria
d'Indústria.

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

Palma, 16 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

Z)

La diferència en els pressuposts d'ingressos del 1990
del programa de Regulació i Normativa Industrial i que puja a
48.869.096 ptes., és el resultat de les desviacions
pressupostàries en les següents partides d'ingressos:

Partides Pressupostat Contret Diferències

20100
72210
30904

5.550.000 233.471 -5.316.583

20100
722101
30900

125.000.000 95.596.531 -29.403.469

20100
722101
30900

1.000 1.763 -763

20100
722101
39102

1.000 606.229 -605.229
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20100
722101
31900

92.537.216 85.781.020 -6.756.196

20100
722103
32900

8.000.000 1.160 -7.998.840

TOTAL 231.089.216 182.220.120 -48.869.096

Els ingressos pressupostats en el subprograma
722101 "Control Industrial" corresponen a conceptes com:
impresos i plaques, verificació d'aparells de mesura, registre
industrial, expedients elèctrics d'alta i baixa tensió, butlletins
d'aigua i llum, aparells elevadors, productes petrolífers de
calefacció i climatització, serveis administrats, etc. Tots ells
conceptes difícilment quantificables i sí estimatius en base a
exercicis anteriors, però que són subjectes també a les
conjuntures econòmiques.

Els ingressos pressupostats en el subprograma
722102 "Inspecció Tècnica de Vehicles", corresponen als
serveis prestats per aquesta Conselleria tant a particulars com
a empreses de servei públic o privat relacionats amb vehicles
de tota casta. És difícil quantificar a principi d'any la quantitat
d'expedients o el seu volum monetari a tramitar per part
d'aquesta Conselleria.

Els ingressos pressupostats en el subprograma
722103 "Recursos Hidràulics" figuren liquidats en el
subprograma 722101 "Control Industrial" amb l'epígraf de
taxa número 2, per un import aproximat de 8.200.000 ptes.

M. 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.
1655/91, relativa a la situació de les inversions en energia.

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

Palma, 21 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AA)

El pressupost d'Energia i Medi Ambient no és de
800.000 ptes, sinó com diu el pressupost de despeses de 1990
tom 1-b, és de 87.339.790 ptes. Les 800.000 ptes. fan
referència al total del capítol VI.

La incorporació de romanents del capítol VI al
programa d'Energia i Medi Ambient va ser de 50.166.118
ptes.

La incorporació del capítol VI d'Energia i Medi
Ambient puja a 50.166.118 ptes., resultat de restar al crèdit
definitiu de 50.966.118 ptes., l'inicial de 800.000 ptes.

L'explicació de les incorporacions és:

a) 49.500 ptes., per a l'abocador controlat de "Ses
Barraques" d'acord amb un conveni subscrit entre aquesta
Conselleria i l'Ajuntament de Calvià.

b) 666.118 ptes., per conveni subscrit entre aquesta
Conselleria i GESA per al desenvolupament d'energies
alternatives.

La complexitat tècnica i administrativa de l'execució
d'aquests projectes fa que la seva duració rarament sigui
inferior a un any.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere
Sampol, RGE núm. 1633/91, relativa a les despeses en
publicitat realitzades per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant el primer semestre de 1991.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AB)

La resposta a aquesta pregunta està inclosa en la
documentació facilitada en la resposta a la petició núm.
1207/91.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
Jeroni Sáiz i Gomila.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr. Miquel
Pascual, RGE núm. 1663/91, relativa a la pròrroga en la
construcció del túnel de Sóller.

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

Palma, 24 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart
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AC)

La pròrroga concedida al concessionari del Túnel de
Sóller no té cap efecte sobre la duració de la concessió, ja que
aquesta es va atorgar per un termini de 28 anys a partir de
l’entrada en vigor del decret d adjudicació.

Així mateix, tampoc no té cap efecte sobre les tarifes
de peatge.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI,
Jeroni Sáiz i Gomila

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Marí, RGE núm. 1731/91, relativa a la
mancança de serveis d'alguns establiments turístics.

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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AD)

La Conselleria de Turisme, en els casos de denúncia
per falta de serveis en els establiments turístics, realitza les
inspeccions corresponents que puguin aconduir a l'obertura
d'un expedient sancionador.

En els mesos de juny, agost i setembre han estat 170
els expedients que s'han tramitat.

Palma de Mallorca, 30 d'octubre de 1991
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. 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.
1733/91, relativa als incentius per promoure la reforma de les
estructures comercials.

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

Palma, 21 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AE)

La Direcció General de Comerç de la Conselleria de
Comerç i Indústria té un programa d'actuació anomenat
''Reforma de les estructures comercials i promoció del
comerç". Aquest programa té dues línies d'actuació: una,
reforma de les estructures comercials, i altra, promoció del
comerç.

La reforma de les estructures comercials comprèn, a
més de la gestió de les competències pròpies en matèria de
preus i comerç interior, tota una sèrie d'activitats encaminades
al foment de la construcció i modernització d'equipaments
socials colAlectius, a la concessió d'ajudes d'assistència tècnica
per a l'estudi de noves tècniques comercials i foment de
l'associacionisme empresarial, a la millora de la formació
professional i empresarial del comerciant i, finalment, a
fomentar la inversió per part de la petita i mitjana empresa per
a la remodelació de les seves instalAlacions i incorporació de
noves tècniques de gestió.

Entenem que la pregunta es planteja com si el
programa fos una acció concreta i no una part del títol general
de l'actuació global de la Direcció General de Comerç; creim
que s'hauria de concretar quina acció específica és la que
interessa de conèixer.

Palma, 5 de novembre del 1991.
EL CAP DEL SERVEI DE COMERÇ.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Pallicer, RGE núm. 1748/91, relativa a l'Escola
d’Hostaleria de les Illes.

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 PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AF)

Està previst que l'Escola d'Hostaleria de les Illes
Balears entri en funcionament a finals del 1993.

Els plans d'estudis que es desenvoluparan són els
dissenyats per l'Escola Internacional d'Hostaleria de Laussanne
i es realitzaran tenint en compte la configuració i les necessitats
del turisme d'aquesta Comunitat.

Està previst que a l'Escola d'Hostaleria de les Illes
Balears es duguin a terme cursos de reciclatge i
perfeccionament de professionals i treballadors del sector
turístic.

Palma,28 d'octubre del 1991
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1759/91, relativa al Pla de
modernització d'oferta complementària.

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

Palma, 5 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart
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AG)

La Conselleria de Turisme elabora un decret
d'autoritzacions prèvies i obertures, així com un reglament per
a bars, bars-restaurant i restaurants.

Igualment, té previst presentar al Parlament dins el
proper període legislatiu un projecte de llei de modernització
de bars, bars-restaurant i cafeteries.

Posteriorment, s'emprendrà un pla similar per a la
resta de l'oferta complementària, sales de festa i discoteques
i similars.

Palma, 30 d'octubre del 1991
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1762/91, relativa a
les inspeccions contra incendis a establiments turístics.

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

Palma, 5 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AH)

1.- L'equip tècnic de la Conselleria de Turisme, ha
realitzat les següents inspeccions contra incendis:

Any 1988   73 establiments.
Any 1989 211       “
Any 1990 310       “
Any 1991   26       “

TOTAL 620 establiments.

2.- Degut a les inspeccions realitzades per la
Conselleria sense avis previ i la incoació d'expedients, s'ha
produït un moviment important amb l'objecte d'acabar aviat
les obres.

3.- Quant a les inspeccions que s'han duit a terme
amb l'existència ja d'un certificat final d'obra, hem d'indicar
que en general el compliment ha estat bastant bo.

Pel que fa a les inspeccions per sorpresa normalment
faltava finalitzar les obres, incoant-los expedient sancionador,
malgrat s'hi ha trobat qualque cas d'establiment amb
instalAlacions bastant correctes.

4.- Hom pot afirmar que els establiments han adoptat
les mesures contra incendis corresponents, o bé les estan
duent a terme actualment.

D'altra banda, als que no han presentat la
corresponent certificació, els ha estat incoat expedient
sancionador.

Palma, 30 d'octubre del 1991
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. 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. Sebastià Serra, RGE núm. 1764/91,
relativa a les presumptes irregularitats en matèria de consum.

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

Palma, 7 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AI)

Partint de les dades ofertes a la pregunta formulada, la
Direcció General de Consum ha consultat els seus registres
sense constatar a finals de setembre cap reclamació presentada
per l'associació La Defensa amb aquestes característiques. No
obstant això, consultada la documentació de l'actual mes
d'octubre, consta la presentació en data 23 d'octubre d'una
reclamació per part de l'esmentada associació, en nom del Sr.
Ramón Richarte Ribas, contra “Muebles Sol”, que segons
l'associació va donar "50.000 ptas de entrada para formalizar
la compra, al llegar a casa vieron que el color del mueble
(librería) no coincidía con el que se había pactado y que los
acabados estaban mal hechos. La empresa aceptó el
llevárselos y traerles otra, pero esto no interesó al reclamante
ya que dicha librería tenía que ser de otro color. Y respecto del
mal acabado, la empresa dijo que todos son de esa calidad. En
vista del caso el reclamante exigió el dinero abonado, a lo que
la empresa se negó, sólo querían hacerle un vale por la
cantidad depositada". Entenent l'associació La Defensa que
aquesta solució va en perjudici dels interessos del reclamant
solAlicita: "que tras la comprobación de los hechos, se actúe de
acuerdo a que la empresa entregue la librería pactada y en
buen estado, o se devuelva el dinero al reclamante". Adjuntant
només la còpia d'un rebut de data 26 de juliol del 1991, a nom
del reclamant, per un import de 50.000 ptes., a compte de
l'albarà 5214 de Muebles Sol.

A la vista de la documentació presentada per La
Defensa en nom del reclamant, la Direcció General de Consum
té necessitat de conèixer la vertadera naturalesa jurídica del
contracte (oral o escrit) subscrit entre les parts, ja que les
obligacions i els drets d'ambdues serien diferents segons es
tracti de la resolució d'una venda, o només d'un contracte en el
qual hi ha hagut "senyal". Com és sabut, la feina de la Direcció
General de Consum, en el marc de la Llei General per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris, és la de mediació en les
reclamacions, per la qual cosa fa falta conèixer les voluntats i
les alAlegacions d'ambdues parts per poder remitjar. Donat que
la reclamació presentada per La Defensa només aporta les
alAlegacions del reclamant, es fa necessari, en conseqüència,
conèixer les de l'empresa.

Per això, la Direcció General de Consum ha formulat
els següents requeriments:

1) A l'empresa perquè informi sobre els conceptes
compresos a l'albarà 5214, el valor total de la compra o
encàrrec i els seus conceptes, si es dedica al lacat de mobles i
situació actual de l'encàrrec o compra.
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2) Al reclamant Sr. Richarte perquè adjunti tota la
documentació que consideri d'interès per resoldre la seva
reclamació, concreti la situació actual de la seva controvèrsia
amb l'esmentada empresa i la solució que li pareix admissible.

3) A l'associació La Defensa perquè informi de la
data en què es va presentar la reclamació a la seva associació,
adjunti la documentació que posseeixi i les actuacions que
hagi realitzat, si pertoca, a efectes de mediació entre les parts
i el seu resultat.

Pendents de resposta aquests requeriments, hom pot
avançar que, de deduir-se infracció administrativa, s'iniciaria
expedient sancionador a l'empresa i que, si únicament es
dedueix controvèrsia entre parts respecte del compliment dels
acords del contracte, hom actuaria com a mediador entre totes
dues, per intentar aconseguir una avinença.

En cap cas la Direcció General de Consum no pot,
ni hi té competència, "garantir" la devolució material de la
quantitat pagada, ja que aquesta facultat no li és atribuïda per
cap llei; i només l'interessat en el marc d'un procés en via
judicial podria aconseguir-ho si no es produeix una avinença
entre les parts.

Palma, 7 de novembre del 1991
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL.
Gabriel Oliver i Capó.

IV.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 16.

- Pàg. 666. Textos rebutjats. 1.- Esmenes. Apartat A).
On diu: RGE núm. 3131/91, 3182/91 i 3193/91.
Ha de dir: RGE núm. 3181/91, 3182/91 i 3193/91.
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