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AM) De l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, a la pregunta RGE núm. 2032/91, relativa a la revisió dels acords de la
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VI.- INFORMACIÓ
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Balears per al 1992, tengueren lloc les compareixences
següents:

Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports,
acompanyat pel Director General de Transports i pel
Secretari General Tècnic de la conselleria (dia 28 d 'octubre
del 1991).

Hble. SI'. Conseller,Adjunt a la. Presidència,
acompanyat pel Secretari General Tècnic, pel Director
General d’Interior, per la Directora General de Joventut i
per la Directora General de Relacions Institucionals (dia 28
d'octubre del 1991).

Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, acompanyat pel Director General d'Obres
Públiques, pel gerent d'IBASAN, per l'assessor fiscal
d'IBASAN i d'IBAVI i per l'economista d'IBASAN (dia 28
d'octubre del 1991).

Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública,
acompanyat pel Secretari General Tècnic (dia 29 d'octubre
del 1991).

Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social
acompanyat pel Director General de Sanitat, pel Director
General de Consum, pel Secretari General Tècnic, pel Cap
del Gabinet Tècnic i per l'assessor del conseller (dia 29
d'octubre del 1991 ).

Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat pel
Secretari General Tècnic, pel Director General de Promoció
i pel Director General d'Ordenació Turística (dia 30
d'octubre del 1991).

Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria,
acompanyat pel Secretari General Tècnic de la conselleria,
pel Director General d'Indústria, pel Director General de
Promoció Industrial, pel Director General de Comerç, pel
Director Gerent de l'Institut Balear de Disseny i pel gerent
d'Ifebal (dia 30 d'octubre del 1991).

Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca,
acompanyat pel Secretari General Tècnic de la conselleria,
pel Director General de Pesca i Cultius Marins, pel Director
General d'Estructures Agràries i Medi Natural, pel gerent de
SEFOBASA, pel gerent de SEMILLA SA i el gerent
d'Aqüicultura Marina SA (dia 30 d'octubre del 1991).

Hble, Sr. Conseller Adjunt a la Presidència,
acompanyat pel Director General de Pressuposts i per un
funcionari de la Secció Informàtica del Govern (dia 31
d'octubre del 1991).

Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i
Esports, acompanyada pel Director General d'Esports, pel
Director General de Cultura, pel Director General
d'Educació i pel Secretari General Tècnic de la conselleria
(dia 31 d'octubre del 1991).

Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda,
acompanyat pel Secretari General Tècnic de la conselleria,
pel Director General de Pressuposts, per l'Interventor
General pel Director General d’Economia, pel Tresorer
General i pel Director General d’Hisenda (dia 31 d'octubre
del 1991).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B)
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 21 de novembre
de 1991, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda que informà sobre la balança fiscal de
les Illes Balears (escrit RGE núm 1752/91) .

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 11 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 ORAL DAVANT COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a expedients
sancionadors per carn amb clembuterol formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM l  EEM,
RGE núm 252/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
respecte al consum de carn amb clembuterol formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, RGE núm 253/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions en
defensa del consumidor per comercialització de carn amb
clembuterol formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm 254/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a informe
sobre l'impacte ambiental produït per les gàbies
d'engreixament instalAlades a la badia de Fornells, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 262/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
seguiment de la patologia dels cultius marins de Balears de la
Direcció General de Pesca, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm 266/92.

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 12 de febrer del 1992.
El President del Parlament.
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les l11es Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb
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solAlicitud de Resposta ORAL davant Comissió.

Expedients sancionadors per carn amb clembuterol.

Quina coordinació ha existit entre el Govern balear,
la Generalitat de Catalunya i l'Administració de l'Estat,
respecte al consum amb clembuterol? Ha incoat el Govern
expedients sancionadors pel fet del consum de carn amb
clembuterol?

A qui?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb
solAlicitud de Resposta ORAL davant Comissió.

Actuacions respecte al consum de carn amb
clembuterol.

Quines són les actuacions que ha tingut el Govern de
les Illes Balears respecte al consum de carn amb clembuterol?

Quina coordinació ha existit entre el Govern de les
Illes Balears i els ajuntaments?

Com ha funcionat la coordinació institucional al
respecte, des de l'arribada de la carn al moll fins a la venda a
les carnisseries?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb
solAlicitud de Resposta ORAL davant Comissió.

Actuacions en defensa del consumidor per la
comercialització de carn amb clembuterol.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les
Illes Balears en defensa del consumidor, respecte al perill de
consumir carn amb clembuterol?

Quina actuació ha duit a terme el Govern davant els
anuncis apareguts als mitjans de comunicació, de
determinades empreses que asseguren la qualitat i bones
condicions de la carn que venen?

Una determinada empresa ha anunciat que tota la
carn que ven ha passat els controls sanitaris. Quina garantia
existeix al respecte?

Com és possible que una empresa hagi passat tots els
controls sanitaris i altres no?

O és que es fa una publicitat enganyosa?

Palma, 3 de febrer de 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Informe sobre l'impacte ambiental produït per les
gàbies d'engreixament instalAlades a la badia de Fornells.

La Direcció General de Pesca ordena cada any un
informe sobre l'impacte ambiental produït per les gàbies
d'engreixament instalAlades a la badia de Fornells.

- Es té en compte en aquests informes l'agressió que
significa per la qualitat de les aigües l'elevat nombre
d'abocaments produïts per les embarcacions fondejades i/o els
abocaments derivats de les avaries, o mal funcionament del
sanejament de Fornells?

- Per què no es fa un seguiment de la qualitat de les
aigües donades les potencialitats d'experimentar produccions
marisqueres?

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

La Direcció General de Pesca té un programa de
seguiment de la patologia dels cultius marins de Balears.

1. A quines empreses es fa el seguiment?, i amb quins
criteris s'han elegit?

2. Amb quina periodicitat o continuïtat es fa aquest
seguiment?

3. Quins resultats s'ha tret del seguiment executat?

4. Amb quins mitjans humans i materials es compta
per dur-ho a terme?

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila
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II.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 11 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 297/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual solAlicita sessió
extraordinària pel procediment d'urgència de la Comissió
d’Assumptes socials amb la compareixença de l’Hble. Sr.
Conseller de Sanitat i Seguretat Social per tal de celebrar
sessió informativa sobre intoxicacions massives produïdes pel
consum de carn tractada amb clembuterol.

Conformement amb l'establert pels articles 61.2 i 3
i 95 del Reglament de la Cambra, la Mesa acorda de
convocar sessió extraordinària de la dita comissió, la data de
la qual es fixarà oportunament, i d'habilitar els dies
necessaris per tal que pugui celebrar-se la sessió de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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 11 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 303/92, presentat pel Govern de la CA,
mitjançant el qual se solAlicita la compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts per tal de celebrar sessió informativa
sobre el nou sistema de finançament de la CAIB per al
període 1992/1996.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de11992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 11 de febrer del 1992
d'acord amb el que disposa l'article 112 del Reglament del
Parlament, s'admet a tràmit el Projecte de Llei de
modificació de la disposició final primera de la Llei 10/90, de
23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, amb RGE núm
3324/91.

Els Honorables Senyors Diputats i els Grups
Parlamentaris disposen d’un termini de quinze dies, que
comptarà des del dia següent al de la seva publicació, per
presentar davant la Mesa de la Comissió d'Ordenació
Territorial, esmenes al Projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació.

Palma, a 12 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

CERTIFICA: que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 21 de
novembre de 1991, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

60.- APROVACIÓ PROJECTE DE LLEI DE
MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
DE LA LLEI 10/1990, DE 23 D'OCTUBRE, DE
DISCIPLINA URBANÍSTICA.

El Consell de Govern, a proposta del Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, adopta l'acord
següent:

"U.- Aprovar el text articulat del Projecte de Llei de
Modificació de la Disposició Final Primera de la Llei 10/1990,
de 23 d'Octubre, de Disciplina Urbanística.

DOS.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de Llei esmentat perquè, si es considera això, en faci
la tramitació." 

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

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

A)
PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE

LA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA DE LA LLEI
10/1990, DE 23 D'OCTUBRE, DE DISCIPLINA
URBANÍSTICA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 10/1990 de 23 d'octubre, de Disciplina
Urbanística, a la Disposició Final Primera, disposa la no
aplicació en l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat Autònoma
del Reglament de Disciplina Urbanística de 23 de juny de
1978, aprovat pel Reial Decret  2.187/1978, sense prendre en
consideració que la total inaplicació del dit Reglament produeix
un buit normatiu pel que fa a la tramitació dels expedients de
ruïna de les construccions.

Tenint en compte la urgent necessitat que aquesta
temàtica tengui la regulació  pertinent i considerant correcta la
continguda en els articles del 18 al 28 del Reglament de
Disciplina Urbanística, es fa necessari modificar la Disposició
Final Primera de la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística per
a restablir la vigència de les disposicions que en el Reglament
esmentat es refereixen als expedients de ruïna.

Article únic.-

Es modifica la Disposició Final Primera de la Llei
10/1990 de Disciplina Urbanística, que queda redactada de la
manera següent:

“l. No serà aplicable en l'àmbit territorial d'aquesta
comunitat Autònoma el Reglament de Disciplina Urbanística
per a desplegar i aplicar la Llei sobre Règim del Sòl i
Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret 2.187/1978, de 23
de juny, excepció feta dels articles del 18 al 28, en allò que
afecta la tramitació dels expedients de ruïna de les
construccions.
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2. Queden derogades o sense aplicació en el territori
de la Comunitat Autònoma totes les disposicions que s'oposin
a la present Llei."

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

A Palma de Mal\orca, a dia vint-i-u de novembre de
mil nou-cents noranta-u.

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori:

Jerónimo Saiz i Gomila.

EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 11 de febrer del 1992,
d'acord amb el que disposa l'article 112 del Reglament del
Parlament, s'admet a tràmit el Projecte de Llei del President,
del Govern i de L'Administració de la CAIB, amb RGE núm
314/92.

Els Honorables Senyors Diputats i els Grups
Parlamentaris disposen d'un termini de quinze dies, que
comptarà des del dia següent al de la seva publicació, per
presentar davant la Mesa de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, esmenes al Projecte esmentat, el
text del qual s'insereix a continuació.

Palma, a 12 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

CERTIFICA: que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 19 de
desembre del 1991, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1 0  B I S . -  P R O P O S T A  D ' A C O R D
D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI DEL 
PRESIDENT, DEL GOVERN I DE L'ADMINISTRACIÓ
DE LA CAIB.

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

"U.- Aprovar el text articulat del Projecte de Llei del
President, del Govern i de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

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

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

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

B)
PROJECTE DE LLEI DEL PRESIDENT, DEL

GOVERN I DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

Títol preliminar.

Títol 1.- El President de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Capítol I. Elecció i nomenament.
Capítol II. Estatut i personal.
Capítol III. Suplència, incapacitat i cessament.
Capítol IV. Atribucions del president.
Capítol V. Estructura administrativa de la Presidència.

Títol II. El Govern.

Capítol I. Naturalesa i composició.
Capítol II. Atribucions del Govern.
Capítol III. Funcions del Govern.
Capítol IV. El vice-president i els consellers.
Capítol V. Responsabilitat política del Govern.

Títol III.- L'Administració de la Comunitat Autònoma.

Capítol I. Disposicions generals.
Capítol II. Organització i atribucions de les

conselleries.
Secció 1a. Estructura orgànica de les conselleries.
Secció 2a. Atribucions dels consellers.
Secció 3a. Les secretaries generals tècniques.
Secció 4a. Les direccions generals.
Secció 5a. Els altres òrgans de l'Administració.

Capítol III. Règim assistencial dels alts càrrecs.

Títol IV. Règim jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autònoma.

Capítol I. Règim jurídic de les normes i dels actes.
Capítol II. La competència administrativa.
Secció 1a. Delegació d'atribucions.
Secció 2a. Suplència.

Capítol III. Procediment administratiu.
Secció la. En general.
Secció 2a . Recepció i registre de documents.
Secció 3a. Procediment d'elaboració d'avantprojectes

de llei i reglaments.

Capítol IV. Responsabilitat patrimonial de
l'Administració.

Capítol V. Representació i defensa jurídica de
l'Administració de la Comunitat autònoma.

Disposicions Addicionals.
Disposicions Transitòries.
Disposicions Finals.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

D' ençà que es promulgà dia 24 d'octubre, la Llei
5/1984 ha complert la comesa de regular el règim jurídic a
aplicar a l’Administració autonòmica en el període
fundacional. Havent transcorregut aquesta primera etapa i
amb l’experiència acumulada després de diversos anys
d'aplicació, les comunitats autònomes han iniciat una
renovació de les normes reguladores del seu règim jurídic,
qualsevol que en sigui la terminologia utilitzada.

S'ha produït, doncs, un moviment generalitzat de
reforma i perfeccionament de les lleis de règim jurídic
anteriors, moviment al qual convé incorporar-se des de la
Comunitat balear: la Llei 5/1984 ha cobert ja la fase
d’institucionalització de l'Administració autonòmica i pertoca
d’abordar-ne la modificació atès que s'ha iniciat la tercera
legislatura en la Comunitat Autònoma i la seva Administració
ja està consolidada.

A més de la justificació anterior de la conveniència
de la reforma hi ha més raons que hi concorren. En primer
lloc, el caràcter esquemàtic i incomplet de la lli vigent, amb
nombrosos aspectes que necessiten regulació. En segon lloc,
les deficiències en l'ordenació dissenyada per la Llei 5/1984.
Aquí no es tracta ja d'omissions, com abans, sinó de regulació
deficient o contradictòria. Però encara n'hi ha més de raons
per reformar-la. L'experiència de tots aquests anys ha posat de
relleu que el paper que compleixin alguns òrgans autonòmics
no és exactament el mateix que el dels estatals que s'hi
homologuen. Això és especialment cert en el cas del
President del Govern (estatal i autonòmic). Els presidents dels
executius autonòmics són caps del govern respectiu, igual
com el President del Govern de la nació, però a diferència
d'aquest, són alhora presidents de la Comunitat. Això explica
l'increment de la importància d'aquesta figura autonòmica,
que ha anat augmentant el seu paper i les seves funcions en
les comunitats autònomes.

Partint de les consideracions anteriors, el text que es
proposa ofereix alguns trets essencials o línies bàsiques que
convé destacar.

El text consagra una regulació més acabada i
completa de tots i cadascun dels òrgans i de les institucions
que s'hi contemplen. Per citar-ne un cas, es regula amb molta
més precisió l'estatut personal de cadascun dels alts càrrecs de
l'executiu autonòmic.

L'articulat pretén, a més, introduir una visió i una
"filosofia" distintes dels òrgans bàsics que integren el poder
executiu de la Comunitat.

Els trets distintius principals d'aquest canvi
d'orientació són els següents:

Substantivació i enfortiment de la figura del
President. Seguint la tendència general en totes les
comunitats, aquesta institució veu incrementades les
atribucions i, en aquesta línia, se li reconeix, només a ell la
facultat de crear o de modificar conselleries; s’admeten
àmplies possibilitats de delegació d’atribucions; o es regula
la necessària estructura administrativa de suport.

Definició més precisa de les relacions entre
President i Govern, i entre President i consellers. 

Centralització de les competències executives en el
Govern.

Concepció de l'Administració autonòmica com a una
organització instrumental, subordinada al Govern, per a
acomplir els interessos públics autonòmics.

Racionalització de l'Administració autonòmica que
faci possible una política unitària en matèria d'organització i
permeti una millor relació amb els ciutadans.

S'incrementen notablement les atribucions dels
principals òrgans de govern i administració: les del Govern
passen de 18 a 35; les dels consellers passen de 10 a 20, etc.

Es creen, o se'n permet la creació, múltiples òrgans
nous, que semblen necessaris en una Administració
diversificada. Alguns ja hi són sense cobertura legal i d'altres
són totalment de nou encuny. Per citar-ne diversos exemples:
les comissions delegades del Govern, el gabinet dels consellers,
els consells de direcció de les conselleries, les comissions
interdepartamentals...

Es modifiquen bastants aspectes quant al règim jurídic
de l'Administració balear, com, per exemple, la nova forma que
adopten els actes del President (passen a adoptar la forma de
Decrets de la Presidència), o la regulació de la suplència dels
titulars dels òrgans administratius, no contemplades abans.

I, en general, s'ofereix una nova formulació i redacció
de molts de preceptes dels actualment existents, nova
formulació que intenta ser més precisa. 

Així concebut, el text no es redueix a una nova llei de
règim jurídic de l'Administració, sinó que l'objecte és molt més
ampli i d'aquí la nova denominació: Llei del President, del
Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

TÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1.-

La present Llei té per objecte la regulació del
President, del Govern i, així mateix, l'organització i el règim
jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

ARTICLE 2.-

1. Els Òrgans superiors de govern i administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són el President, el
Govern, el vice-president, si n'era el cas, i els consellers.

2. La resta d'òrgans i autoritats de l'Administració
balear es troben sota la dependència d'algun dels anteriors.

ARTICLE 3.-

1. El President de la Comunitat Autònoma assumeix
la representació suprema d'aquesta, l'ordinària de l'Estat en el
seu territori, i dirigeix i coordina l'acció del Govern.

2. El Govern és l'òrgan colAlegiat que dirigeix la
política i l'Administraci6 autonòmica i, a aquest efecte,
exerceix la iniciativa legislativa, la funció executiva i la
potestat reglamentària.

3. L'Administració de la Comunitat Autònoma és
l'organització tècnica i professional que, sota la direcció del
Govern, assumeix la realització instrumental dels interessos
públics autonòmics.
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ARTICLE 4.-

1. El funcionament de l'Administració de la
Comunitat Autònoma es regirà pel que es disposa en la
present llei i per les normes i les disposicions que emanin del
Parlament i del Govern, en el marc de la Constitució i de
l'Estatut d'Autonomia.

2. El dret estatal tindrà caràcter supletori, d'acord
amb l'article 149.3 de la Constitució.

TÍTOL I.- EL PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA 

ARTICLE 5.-

El President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears assumeix la representació suprema de la Comunitat
Autònoma i l'ordinària de l'Estat en aquesta. Presideix,
dirigeix i coordina l'acció del Govern i de l'Administració
autonòmica d'acord amb el que es determina a l'Estatut
d'Autonomia, a la present Llei i a la resta de l'ordenament
jurídic. 

CAPÍTOL I.- Elecció i nomenament.

ARTICLE 6.-

El President de la Comunitat Autònoma serà elegit
pel Parlament d'entre els seus membres, d'acord amb el
procediment establert a l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia.

ARTICLE 7.-

1. Dins els quinze dies següents d'haver-se constituït
el Parlament, i en la resta de casos en què es produeixi vacant
en la Presidència de la Comunitat, el President de la Cambra,
prèvia la consulta amb els portaveus dels partits o grups
polítics amb representació parlamentària, convocarà la
Cambra per celebrar el ple d'investidura i li proposarà un
candidat a la Presidència de la Comunitat Autònoma.

2. El candidat proposat exposarà davant el Parlament
el seu programa de govern i solAlicitarà la confiança de la
Cambra, segons que estableixen l'Estatut d'Autonomia i el
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

3. L'elecció en aquesta primera convocatòria serà per
majoria absoluta dels membres del Parlament.

4. Si no s'aconseguia majoria absoluta, el mateix
candidat podrà sotmetre's a una segona votació quaranta-vuit
hores després de l'anterior, en el qual cas bastarà per a
l'elecció la majoria simple.

5. Si no resulta elegit el primer candidat proposat, el
President del Parlament en formularà propostes successives
de la forma establerta abans.

6. Si, havent transcorregut el termini de seixanta dies
a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat no
hagués obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà
automàticament dissolt i es procedirà a convocar noves
eleccions.

ARTICLE 8.-

1. Un cop atorgada la confiança de la Cambra al
candidat proposat, el President d'aquesta ho comunicarà al
Rei, als efectes que aquest el nomeni President de la
Comunitat Autònoma.

2. El nomenament anterior es publicarà en el Boletín
Oficial del Estado i en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. El President electe prendrà possessió del seu càrrec
en el termini de cinc dies des de la publicació a què es refereix
l'apartat anterior.

CAPÍTOL II.- Estatut personal.

ARTICLE 9.-

El President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per raó del seu càrrec, té dret:

a) Al tractament de "Molt Honorable Senyor".

b) A utilitzar la bandera de la Comunitat Autònoma
com a guió.

c) Als honors corresponents a la dignitat del càrrec.

d) A la precedència sobre qualsevol autoritat, en els
termes de la legislació de l'Estat.

e) A percebre les retribucions i les despeses de
representació que s'estableixin en els pressuposts de la
Comunitat.

ARTICLE 10.-

El càrrec de president és incompatible amb l'exercici
de qualsevol altra funció o activitat pública que no derivi
d'aquell, excepte la de diputat del Parlament autonòmic.

També és incompatible amb l'exercici de tota activitat
comercial, professional o empresarial.

S'exceptuen d'aquestes incompatibilitats les activitats
següents:

a) L'acompliment de funcions representatives en
organismes, corporacions, fundacions i institucions anàlogues,
els llocs dels quals pertoca designar als òrgans institucionals de
la Comunitat Autònoma o si es deriven de les funcions pròpies
del seu càrrec.

b) Les activitats derivades de la mera administració
del patrimoni personal o familiar.

c) Els càrrecs representatius sense remuneració en
partits polítics.

d) Els càrrecs representatius en institucions o ens de
caràcter benèfic, social o protocolAlari no remunerats.

ARTICLE 11.-

El President de la Comunitat Autònoma efectuarà en
el termini màxim de dos mesos des de la presa de possessió del
càrrec declaració notarial dels béns patrimonials que posseeixi
i també de les activitats, els negocis, les empreses o les
societats públiques o privades que li proporcionin o puguin
proporcionar-li ingressos econòmics o en les quals tengui
participació o interessos.
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ARTICLE 12.-

1. El President gaudirà, encara després d'haver cessat
en el seu mandat, d'inviolabilitat per les opinions
manifestades en actes parlamentaris i pels vots emesos en
l'exercici del seu càrrec.

2. Durant el seu mandat no podrà ser detingut ni
retingut per actes suposadament delictius comesos en el
territori de la Comunitat, si no era en cas de delicte flagrant.
En tots els casos pertocarà decidir sobre la inculpació,
l'empresonament, el processament i el judici, al Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma.

Fora d'aquest territori, la responsabilitat penal serà
exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del
Tribunal Suprem.

CAPÍTOL III.- Suplència, incapacitat i
cessament.

ARTICLE 13.-

En els casos d'absència o malaltia que no produeixi
incapacitat el President serà substituït en les funcions que
siguin delegables, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei, pel
vicepresident, si n'hi havia, o pel conseller que designi.

ARTICLE 14.-

1. Si el Govern apreciava, per majoria de les quatre
cinquenes parts dels seus membres, que el President es troba
impossibilitat físicament o mentalment, de manera transitòria,
per acomplir les seves funcions, ho acordarà així i
comunicarà l'acord al President del Parlament.

2. La comunicació expressarà els motius que
justifiquen l'acord anterior i també el nom del President interí.
Aquest serà el vice-president o, per manca d'aquest, el
conseller que hagués designat el President o, per manca dels
dos anteriors, el conseller que decideixi el  Govern.

3. El President del Parlament convocarà el ple per
donar- li compte de l'acord. El ple podrà revocar-lo per
majoria absoluta, en el qual cas el President continuarà en
l'exercici de les seves funcions.

4. L'acord del Govern, si no és revocat pel
Parlament, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i en el Boletín Oficial del
Estado. 

ARTICLE 15.-

1. El President interí exercirà les funcions pròpies
del càrrec de President, tret de les de definir el programa de
govern i de designar i separar els consellers. 

2. En cas cessament d'algun conseller per qualsevol
de les causes determinades per aquesta Llei, el President
interí encomanarà el despatx de la conselleria afectada a un
altre conseller.

ARTICLE 16.-

1. La situació d'interinitat no podrà tenir una durada
superior a quatre mesos. 

2. Aquesta situació finarà quan el President suspès
en les seves funcions comuniqui al Govern que han
desaparegut les circumstàncies que la motivaren i aquest ho
apreciï així.

3. L'acord que adopti el Govern es comunicarà
immediatament al President del Parlament, el qual en donarà
compte al ple .

4. L'acord de reincorporació al càrrec es publicarà en
el BOCAIB i en el BOE.

ARTICLE 17.-

1. El President cessarà per:

a) Renovació del Parlament, després de la celebració
d'eleccions autonòmiques.

b) Denegació d'una qüestió de confiança.

c) Aprovació d'una moció de censura.

d) Dimissió comunicada formalment al President del
Parlament.

e) Incapacitat permanent, física o mental, que
l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec.

f) Condemna penal que comporti la inhabilitació per
als càrrecs públics.

g) Pèrdua de la condició de diputat del Parlament.

h) Incompatibilitat declarada pel Parlament i no
esmenada.

i) Mort.

2. Es considerarà produïda la incapacitat permanent,
pel transcurs del termini de quatre mesos a què es refereix
l'article 16 d'aquesta llei sense que s'hagi produït la
reincorporació o quan, sense necessitat d'exhaurir aquest
termini, el Parlament, mitjançant  acord per majoria absoluta i
a proposta del Govern amb la majoria establerta a l'article 14,
declari la incapacitat permanent del President per estimar que
la impossibilitat física o mental que l'afecta és d'aquesta
naturalesa.

3. En els casos prevists en els apartats a), b), c) i d) del
número 1 d'aquest article, el President continuarà exercint les
seves funcions fins que prengui possessió del càrrec qui el
succeeixi. En els altres supòsits i fins que no sigui elegit un nou
President, aquell serà substituït en l'ordre previst per l'article
14.2 d'aquesta llei i amb les atribucions assenyalades a l'article
15.1.

4. El President en funcions no podrà ser sotmès a
moció de censura ni podrà plantejar  la qüestió de confiança.

CAPÍTOL IV.- Atribucions del President.

ARTICLE 18.-

Correspon al President com a representant suprem de
la Comunitat Autònoma:

a) Representar la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en les relacions amb les altres institucions de l'Estat.

b) Signar els convenis i els acords de cooperació que
se celebrin amb altres comunitats autònomes.

c) Convocar eleccions al Parlament autonòmic.
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ARTICLE 19.-

Atesa la condició de representant ordinari de l'Estat
en la Comunitat Autònoma, correspon al President: 

a) Promulgar, en nom del Rei, les lleis del Parlament
i els decrets legislatius i ordenar-ne la publicació en el
BOCAIB en el termini de quinze dies d'haver-se aprovat i
també en el BOE.

b) Ordenar la publicació en el BOCAIB del
nomenament del President del Tribunal Superior de Justícia
d'acord amb l'article 50.1 de l'Estatut d'Autonomia.

ARTICLE 20.-

Des de la condició de President del Govern, li
correspon:

a) Establir les directrius generals de l'acció de
govern, d'acord amb el seu programa polític i impartir als
membres del Govern les instruccions pertinents. 

b) Nomenar els consellers i, si n'era el cas, el
vice-president i separar-los dels seus càrrecs.

c) Convocar les reunions del Govern i de les
comissions delegades, si n'era el cas; fixar l'ordre del dia;
presidir-ne, suspendre'n i aixecar-ne les sessions i dirigir-ne
els debats i les deliberacions que s'hi produeixin.

d) Mantenir la unitat de direcció política i
administrativa, coordinant les distintes conselleries i resolent
els conflictes d'atribucions entre aquestes.

e) Dictar decrets que suposin la creació o l'extinció
de conselleries i també qualsevol modificació en la
denominació o en les competències d'aquestes.

f) Signar els decrets aprovats pel Govern i
ordenar-ne la publicació en el BOCAIB i, així mateix, els
acords del Govern.

g) Encomanar a un conseller que s'encarregui del
despatx d'una conselleria distinta, en cas d'absència, malaltia
o impediment del seu titular.

h) Vetllar pel compliment de les disposicions i els
acords del Govern i de les comissions delegades.

i) SolAlicitar als consellers la informació oportuna
sobre la gestió i els programes de les conselleries respectives.

j) Designar un conseller que el substitueixi per
absència o malaltia, cas que no hi hagi vice-president.

k) Proposar el programa legislatiu del Govern i
coordinar l'elaboració dels projectes de llei.

l) Plantejar davant el Parlament la qüestió de
confiança, prèvia la deliberació del Govern.

m) Proposar la celebració de debats generals en el
Parlament, dins el marc del que s'estableix en el Reglament
d'aquest.

n) SolAlicitar el dictamen del Consell d'Estat en els
supòsits prevists en la legislació vigent.

o) Exercir accions en via jurisdiccional en cas
d'urgència i donar-ne compte al Govern.

p) Aprovar les despeses que li corresponguin segons
les normes vigents.

q) Designar el representant de la Comunitat Autònoma
en el Patronat de la Corona d'Aragó.

r) Totes les altres facultats i atribucions que li
corresponguin d'acord amb la legislació vigent.

ARTICLE 21.-

1. El President podrà delegar amb caràcter temporal
funcions executives i de representació en el vice-president i en
la resta de membres del Govern. L'acord de delegació s'haurà
de publicar en el BOCAIB.

2. No podran ser delegades les atribucions compreses
a l'article 18, apartats a) i c); a l'article 19, apartats a) i b); i a
l'article 20, apartats a), b), d), e), f), h), k), l) i m).

3. La delegació podrà ser revocada pel President en
qualsevol moment.

4. La delegació a què es refereixen els apartats
anteriors no eximeix el President de la responsabilitat política
davant el Parlament.

5. El President podrà delegar facultats de gestió en els
òrgans superiors de Presidència.

CAPÍTOL V.- Estructura administrativa de la
Presidència.

ARTICLE 22.-

1. L'estructura administrativa de la Presidència, amb
fixació dels òrgans superiors propis d'un departament, es
determinarà per Decret del President. L'assistència
administrativa i de gestió estarà encomanada al Secretari
Tècnic de Presidència.

2. En la Presidència del Govern hi haurà també el
Gabinet del President, sota la dependència directa d'aquest, que
actuarà com a òrgan de suport i assessorament. El nomenament
i el cessament dels seus membres es farà per decret del
President.

En cap cas els membres del Gabinet no podran ocupar
llocs de treball reservats a funcionaris i cessaran
automàticament en cessar el President.

TÍTOL II.- EL GOVERN

CAPÍTOL I.- Naturalesa i composició.

ARTICLE 23.-

El Govern és l'òrgan colAlegiat que, sota l'autoritat del
President, dirigeix la política i l'Administració de la Comunitat
Autònoma i, a aquest efecte, exerceix la iniciativa legislativa,
la funció executiva i la potestat reglamentària.

ARTICLE 24.-

1. El Govern es compon del President, del
vice-president, si n'era el cas, i dels consellers. A més dels
consellers amb responsabilitat executiva, podran nomenar-se
fins a un màxim de dos consellers sense cartera.
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2. El vice-president i els consellers seran nomenats
pel president del Govern autonòmic, qui en disposarà també
el cessament.

ARTICLE 25.-

El Govern cessarà en els mateixos casos que el seu
President, sense perjudici de continuar en funcions fins a la
presa de possessió del nou Govern.

ARTICLE 26.

El President, mitjançant un decret de la Presidència,
podrà canviar la denominació, el nombre i les competències
de les conselleries, dins els límits establerts per l'Estatut
d'Autonomia.

CAPÍTOL II.- Atribucions del Govern.

ARTICLE 27.-

Corresponen al Govern les atribucions següents:

1) Dirigir la política de la Comunitat Autònoma.

2) Aprovar, presentar al Parlament i, si n'era el cas,
retirar-ne els projectes de llei.

3) Exercitar la iniciativa per a la reforma de l'Estatut,
d'acord amb l'article 68 d'aquest.

4) Aprovar els decrets legislatius, prèvia la delegació
del Parlament, en els termes de l'article 27.1 de l'Estatut
d'Autonomia.

5) SolAlicitar la celebració de sessions extraordinàries
del Parlament.

6) Exercir la potestat reglamentària, sense perjudici
de les facultats normatives pròpies del President, de les
comissions delegades i de cada conseller.

7) Preveure el necessari per complir les lleis
emanades del Parlament i l'execució de les seves resolucions.

8) Dictar els reglaments organitzatius necessaris per
executa la legislació de l'Estat, en les competències a què es
refereix l’article 12 de l'Estatut d'Autonomia.

9) Adoptar les mesures necessàries per a executar els
tractats i els convenis internacionals que afectin les matèries
atribuïdes a la competència de la Comunitat, tret dels casos en
què es requereixi una llei del Parlament.

10) Aprovar el Projecte de Llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma i remetre'l al Parlament.

11) Aprovar els plans i els programes d'inversió.

12) Aprovar les despeses, en els supòsits prevists per
la legislació vigent.

13) Disposar la realització d'operacions de crèdit i
l'emissió de deute públic, d'acord amb la legislació vigent.

l4) Prestar o denegar la conformitat a la tramitació
de les proposicions de llei que comportin un augment dels
crèdits o una disminució dels ingressos pressupostaris.

15) Vigilar la gestió dels serveis públics, dels ens i de
les empreses dependents de la Comunitat Autònoma. 

16) Crear les Comissions delegades del Govern que es
considerin oportunes.

17) Aprovar, a proposta del conseller respectiu, previ
l'informe de les conselleries competents en matèria d'hisenda i
personal, l'estructura i la plantilla orgànica de les diferents
conselleries.

18) Deliberar sobre la qüestió de confiança que el
President es proposi de plantejar al Parlament.

19) Proposar al Govern de la nació l'adopció de totes
les mesures que afectin els interessos de la Comunitat
Autònoma, excepte que aquesta proposta correspongui al
Parlament.

20) Acordar d'interposar recursos d'inconstitucionalitat
i de plantejar conflictes de competència davant el Tribunal
Constitucional, i de comparèixer-hi davant, en els casos i els
termes establerts en la Constitució i en la Llei Orgànica del
Tribunal Constitucional.

21) Coordinar l'activitat dels Consells Insulars en tot
allò que pugui afectar els interessos de la Comunitat
Autònoma.

22) Exercir el control i la coordinació de l'exercici de
les competències que es transfereixin als consells insulars,
d'acord amb les formes que estableix la llei que els regula.

23) Autoritzar els convenis de colAlaboració amb altres
entitats publiques o privades i, especialment, amb les
corporacions locals per a la recaptació dels tributs propis
d'aquestes.

24) Autoritzar la celebració de contractes quan la
quantia d'aquests excedeixi la que la Llei de pressuposts de la
Comunitat Autònoma fixi com a atribució dels consellers o
quan aquesta quantia sigui indeterminada.

25) Acordar l'alienació de béns o drets en els termes
establerts en la legislació de patrimoni de la Comunitat
Autònoma.

26) Transigir sobre els béns i els drets de la hisenda
autonòmica.

27) Acceptar les transmissions patrimonials a títol
gratuït concedides a la Comunitat Autònoma que ho necessitin,
d'acord amb la legislació de patrimoni de la Comunitat
Autònoma.

28) Exercitar, en relació als interessos, els béns i els
drets de l'Administració autonòmica, les accions que
corresponguin en via jurisdiccional i també el desistiment
d'aquestes i sotmetre's, si n'era el cas, a les accions que
s'interposin contra la Comunitat Autònoma.

29) Resoldre els recursos que, d'acord amb la llei, li
corresponguin.

30) Aprovar el nomenament i el cessament dels
càrrecs de l'Administració autonòmica amb categoria igual o
superior a la de director general o assimilats.

31) Designar els representants de la Comunitat en els
organismes públics, les institucions financeres o les entitats que
siguin pertinents, excepte quan s'hi exigeixi un altre mode de
designació.
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32) Conèixer dels assumptes que, per la seva
importància o el seu interès per a la Comunitat Autònoma,
convengui que siguin objecte de deliberació o acord per part
del Govern.

33) Concedir honors i distincions en l'àmbit de
competència de la Comunitat Autònoma i d'acord amb la seva
normativa especifica.

34) Les altres competències que li atribueixen
l'Estatut d'Autonomia i les lleis i també aquelles altres que
l'ordenament jurídic assigni a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i no les atribueixi en concret a cap òrgan
d'aquesta.

CAPÍTOL III.- Funcionament del Govern.

ARTICLE 28.-

1. Les reunions del Govern se celebraran prèvia la
convocatòria del seu President, a la qual s'adjuntarà l'ordre del
dia.

2. Quedarà també vàlidament constituït el Govern
sense convocatòria prèvia, quan així ho decideixi el seu
President i es trobin presents tots els seus membres.

3. El Govern podrà adoptar les normes necessàries
per al funcionament propi.

ARTICLE 29.-

1. Per a la validesa de la constitució del Govern i de
les deliberacions i els acords que prengui, és necessari que hi
siguin presents el President o qui el substitueixi i, com a
mínim, la meitat dels consellers.

2. Els acords del Govern s'adoptaran per majoria
simple i, en els casos d'empat, decidirà el vot del President,
excepció feta dels supòsits en què legalment s'exigeixi una
majoria qualificada.

ARTICLE 30.-

1. Les deliberacions del Govern tenen caràcter
reservat. Els seus membres hauran de mantenir en secret les
opinions i els vots emesos en el decurs de les reunions i
també la documentació a què hagin pogut tenir accés per raó
del càrrec, mentre el Govern no les faci públiques
oficialment. Aquestes obligacions continuaran vinculant els
qui perdin la condició de membres del Govern.

2. Podrà assistir a les reunions del Govern qui, no
essent membre d'aquest, sigui autoritzat pel President als
efectes d'informar sobre algun assumpte que s'hi debat.
Aquestes persones també són obligades a guardar secret d'allò
que el Govern ha tractat.

ARTICLE 31.-

1. El càrrec de Secretari del Govern serà nomenat
pel President d'entre els consellers.

2. El Secretari del Govern aixecarà acta dels acords
adoptats i tindrà cura de la publicació de les disposicions de
caràcter general i, així mateix, d'estendre'n les certificacions
corresponents.

ARTICLE 32.-

1. El Govern podrà constituir comissions delegades
d'aquest per a la preparació d'assumptes que afectin la
competència de dues o més conselleries o que exigeixin una
proposta conjunta, l'elaboració de directrius o programes
d'interès comú, la coordinació de polítiques sectorials i, en

general, l'estudi de totes les qüestions que consideri
convenients.

2. Les comissions que es constitueixin podran ser
permanents o temporals, i el funcionament s'ajustarà tant com
sigui possible als criteris establerts a l'efecte pel Govern.

3. El Govern podrà delegar en les comissions
delegades les atribucions contingudes en els apartats 11, 12, 13,
15, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 de l'article 27 d'aquesta llei. 

4. La Presidència d'aquestes comissions correspon al
President del Govern, qui podrà delegar-la en el vice-president
o en el conseller que designi a l'efecte. Ocuparà el càrrec de
secretari, el conseller que en cada cas disposi el Govern.

CAPÍTOL IV.- El vice-president i els consellers.

ARTICLE 33.-

El vice-president, a més de substituir el President de
la Comunitat Autònoma en els supòsits prevists en aquesta llei,
l'assistirà en les tasques de govern i exercirà les funcions
executives i de representació que aquest li delegui. 

ARTICLE 34.-

1. Els consellers són nomenats pel President.

2. A més dels supòsits en els quals cessa el Govern,
els consellers cessaran en les seves funcions per:

a) Dimissió acceptada pel President.

b) Cessament decretat pel President.

c) Mort.

d) Condemna penal que comporti la inhabilitació per
a càrrecs públics.

ARTICLE 35.-

1. Els consellers tindran dret a rebre el tractament
d"'Honorable Senyor" i també els honors propis del seu càrrec.

2. Tindran dret a percebre les retribucions que se'ls
assigni en els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma.

3. Durant el seu mandat els consellers no podran ser
detinguts ni retinguts pels presumptes actes delictius comesos
en el territori de la Comunitat, si no en els supòsits de delicte
flagrant.

Pertocarà decidir, en tots els casos, sobre la
inculpació, presó, processament i judici, al Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ARTICLE 36.-

1. L'exercici del càrrec de vicepresident o de conseller
és incompatible amb l'exercici de la funció pública i amb
l'acompliment de qualsevol altre lloc en una administració
pública territorial o institucional.
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2. Així mateix, serà incompatible amb l'exercici de
funcions directives, representatives i de gestió en empreses i
societats de caràcter civil i mercantil i amb l'exercici de
qualsevol activitat professional o mercantil, limitada, en
aquest cas, al supòsit que hi hagi contradicció amb interessos
propis de la Comunitat Autònoma o si es tracta d'assumptes
dels quals es tengui coneixement per raó del càrrec o que
d'alguna manera siguin sotmesos a la seva competència.

3. Els càrrecs a què es refereix aquest article podran
exercir les activitats següents:

a) Ocupar els càrrecs que els corresponguin amb
caràcter institucional i representar la Comunitat Autònoma en
els òrgans colAlegiats, directius o consells d'administració
d'empreses de caràcter públic. En aquests supòsits, solament
podran percebre les dietes, les indemnitzacions o assistències
que els pertoquin.

b) Les que es derivin de l'administració del seu
patrimoni familiar.

c) Les de caràcter cultural, docent o científic
efectuades de manera continuada.

CAPÍTOL V.- Responsabilitat política del
Govern.

ARTICLE 37.-

1. El President, i de manera solidària el Govern,
responen políticament davant el Parlament, sense perjudici de
la responsabilitat directa de cada membre del Govern per la
seva gestió.

2. La delegació temporal de funcions executives del
President en un conseller no l'eximeix de responsabilitat
política davant el Parlament. El mateix criteri s'ha d'aplicar
als casos en què un conseller tengui delegades funcions de la
seva competència.

ARTICLE 38.-

La responsabilitat política del President i del Govern
es pot exigir per mitjà de la qüestió de confiança i de la moció
de censura, que seran tramitades i decidides d'acord amb el
procediment establert en el Reglament del Parlament.

TÍTOL III.- L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA

CAPÍTOL I.- Disposicions generals.

ARTICLE 39.-

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears és l’organització tècnica i professional que, sota
la direcció del Govern, assumeix la realització instrumental
dels interessos públics autonòmics.

2. L'Administració de la Comunitat Autònoma és
constituïda per òrgans jeràrquicament ordenats i actua amb
personalitat jurídica per al compliment dels seus fins.

3. L’organització i l’actuació se subjectaran als
principis d’objectivitat, eficàcia, economia, jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació amb
sotmetiment ple a la llei i al dret. 

ARTICLE 40.-

Els òrgans superiors de l'Administració de la
Comunitat Autònoma són el President, el Govern, el
vice-president, si n'era el cas, i els consellers.

CAPÍTOL II.- Organització i atribucions de les
conselleries.

Secció 1ª.- Estructura orgànica de les conselleries.

ARTICLE 41.-

1. Sota l'autoritat del conseller, cada conselleria
s'estructura en els òrgans bàsics següents:

Secretaria general tècnica.

Direccions generals.

2. Aquests òrgans podran estructurar-se, a la vegada,
en serveis, seccions, negociats o unitats administratives
assimilades.

3. També podrà constituir-se un gabinet per a
l'assistència tècnico-política del conseller, amb nivell orgànic
de servei.

4. Els consellers podran constituir un Consell de
Direcció de la conselleria per a millorar la coordinació de les
polítiques i els serveis propis d'aquesta i també per a
l'assessorament i l'informe dels assumptes que consideri
d'interès el conseller. A més del conseller, formen part d'aquest
Consell, el secretari general, els directors generals i el director
del Gabinet. Podran assistir a les reunions els funcionaris que
en cada cas convoqui el conseller.

Secció 2ª.- Atribucions dels consellers.

ARTICLE 42.-

Els consellers, com a membres del Govern, tindran les
atribucions següents:

a) Vetllar per l'exacte compliment de les lleis i les
resolucions del Parlament en allò que concerneix la conselleria.

b) Proposar i presentar al Govern els avantprojectes de
llei i els projectes de decret relacionats amb les matèries de la
seva competència i refrendar aquests darrers, una vegada
aprovats.

c) Elaborar el programa d'actuació de la conselleria i
proposar-lo al Govern.

d) Proposar al Govern perquè l'aprovi l'estructura
orgànica de la conselleria respectiva.

e) Proposar al Govern els nomenaments i els
cessaments dels alts càrrecs de la conselleria.

ARTICLE 43.-

Els consellers, com a titulars de les conselleries
respectives, exerceixen les funcions següents:

a) La representació de la conselleria.

b) La direcció, la gestió i la inspecció d'aquesta.

c) La superior direcció, la inspecció i les altres
funcions que els corresponguin en relació amb l'Administració
institucional adscrita a la seva conselleria.
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d) La potestat reglamentària en les matèries pròpies
de a seva conselleria.

e) Executar els acords del Govern en el marc de les
seves competències i, així mateix, desenvolupar i executar en
l’àmbit competencial del departament les línies generals de la
política establerta pel Govern. 

f) Resoldre els recursos d'alçada interposats contra
les resolucions dels òrgans integrats en la conselleria o que en
depenen.

g) Resoldre els conflictes d'atribucions entre el
secretari general tècnic i els directors generals o d'aquests
entre si i també entre els òrgans administratius de nivell
inferior als anteriors quan depenguin de direccions generals
distintes.

h) Aprovar les despeses pròpies dels serveis de la
conselleria dins els límits legals i pressupostaris.

i) Contractar obres, serveis i subministraments
relatius a matèries pròpies de la competència de la
conselleria, dins els límits fixats a la Llei de Pressuposts de la
Comunitat Autònoma i, així mateix, signar les escriptures
públiques o privades relatives a la contractació esmentada i
les que es refereixin als contractes la competència dels quals
correspongui al Govern,  prèvia l'autorització d'aquest. 

j) Resoldre sobre alienacions de béns i drets afectes
a la conselleria en els termes que estableixi la legislació
vigent.

k) El nomenament dels membres del seu gabinet dins
els límits que fixi el Govern. 

1) Aprovar, en l'esfera de la seva competència,
acords específics de colAlaboració o cooperació amb altres
entitats públiques o privades per a la gestió de serveis
d'interès comú.

m) Totes les altres funcions que els hagin estat
legalment atribuïdes o que els siguin delegades.

Secció 3ª.- Les secretaries generals tècniques.

ARTICLE 44.-

Els secretaris generals tècnics exerceixen les
atribucions següents:

a) Supervisar i coordinar les actuacions dels distints
centres directius de la conselleria, d'acord amb les directrius
que rebin del conseller.

b) Assumir la inspecció dels centres, les
dependències i els organismes afectats a la conselleria.

c) Dictar circulars i instruccions en les matèries
pròpies de la seva competència.

d) Proposar el referent a l'organització i als mètodes
de feina per a racionalitzar el funcionament dels serveis dels
distints centres de la conselleria.

e) Assumir la funció de cap de personal de la
conselleria.

f) Elaborar els projectes de plans generals d'actuació
i els programes de necessitats de la conselleria.

g) Informar sobre la legalitat i la viabilitat econòmica
dels programes d'actuacions de les distintes unitats de la
conselleria.

h) Prestar assistència tècnica i política al conseller en
els assumptes que aquest consideri convenients i també a les
direccions generals sempre que els ho requereixin.

i) Preparar les compilacions de les disposicions
vigents, proposar modificacions i revisions de textos legals que
considerin oportunes i tenir cura dels serveis de documentació
jurídica i de les publicacions tècniques de la conselleria.

j) Preparar la formació d'estadístiques en relació amb
les matèries que afectin la conselleria, en colAlaboració amb els
organismes que es considerin oportuns.

k) Acomplir, per ells mateixos o per mitjà de delegats,
la secretaria dels òrgans colAlegiats de la conselleria i dels que
s'hi adscriguin.

l) Programar, impulsar, dirigir, coordinar i controlar
tots els òrgans i les activitats de la Secretaria General Tècnica.

m) Exercir les altres facultats que els consellers els
deleguin o que els atribueixin les disposicions en vigor.

2. Les secretaries generals tècniques desenvoluparan,
estructurades en els nivells orgànics necessaris per a la més
adequada realització, les funcions següents: arxiu, registre,
informació, protocol i relacions públiques, habilitació de
material, contractació, patrimoni i inventari, recursos
administratius i, en general, les que no siguin específicament
atribuïdes a altres unitats de la conselleria.

3. Els secretaris generals tècnics estaran subjectes a
les incompatibilitats establertes a l'article 36 per als consellers.

Secció 4ª.- Les direccions generals.

ARTICLE 45.-

Les direccions generals són les unitats bàsiques de
l'organització de les conselleries. Cada una assumeix la
responsabilitat d'un conjunt de competències homogènies
d'entre les assignades a la conselleria. Al front d'aquestes hi
haurà un director general.

ARTICLE 46.-

1. Els directors generals són caps del centre directiu
que els està encomanat i tindran les atribucions següents:

a) Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els
assumptes de la conselleria que siguin competència seva.

b) Dictar circulars i instruccions en l'àmbit de la
direcció general.

c) Vigilar i fiscalitzar les dependències al seu càrrec,
exercir la funció de cap immediat del personal adscrit a la
direcció i proposar-ne la destinació dins aquesta. 

d) Acordar la resolució que considerin convenient o
proposar- la al conseller, segons que pertoqui, en les matèries
de la competència del centre directiu.

e) Proposar el règim de funcionament de les unitats
adscrites a la direcció general. 
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f) Elevar anualment al conseller un informe sobre el
funcionament, el cost i els rendiments dels serveis a càrrec
seu i proposar les modificacions que considerin oportunes.

g) Resoldre els conflictes d'atribucions entre òrgans
de la direcció general.

h) Les altres que els assignin en l'àmbit de la
conselleria.

2. Els directors generals estaran subjectes al mateix
règim d'incompatibilitats que els secretaris generals tècnics.

Secció 5ª.- Altres òrgans de l'Administració.

ARTICLE 47.-

1. Les secretaries generals tècniques i les direccions
generals podran estructurar-se en serveis, seccions, negociats
o en unitats administratives assimilades a les anteriors.

2. L'existència de qualsevol de les unitats
administratives esmentades abans no suposarà necessàriament
l'existència de les immediates superiors o inferiors.

ARTICLE 48.-

1. El Govern podrà crear comissions
interdepartamentals per a l'estudi i la resolució, si n'era el cas,
de qüestions que afectin més d'una conselleria i també per
preparar els assumptes que hagin de ser debatuts pel Govern.

2. Aquestes comissions estaran constituïdes pels
secretaris generals tècnics i els directors generals que es
determinin en cada cas i seran presidides pel conseller que
designi el Govern.

ARTICLE 49.-

El Govern podrà acordar la constitució d'òrgans
consultius per a l'assessorament del President, del
vice-president i dels consellers. Els informes que emetin no
seran vinculants, excepte que es disposi el contrari en la
normativa de creació dels òrgans esmentats. 

CAPÍTOL III.- Règim assistencial dels alts
càrrecs.

ARTICLE 50.-

El Govern concertarà amb la corresponent entitat
gestora de la Seguretat Social o amb les mutualitats que
pertoquin, el règim assistencial necessari per als membres del
Govern, els secretaris generals tècnics i els directors generals,
amb la finalitat que puguin afiliar-se o continuat afiliats a la
Seguretat Social o a la mutualitat respectiva.

TÍTOL IV.- RÈGIM JURÍDIC DE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA

CAPÍTOL I.- Règim jurídic de les normes i dels
actes.

ARTICLE 51.-

1. En l’exercici de les seves atribucions i facultats,
el President dictarà decrets que adoptaran la forma de Decrets
de la Presidència.

2. Adoptaran la forma de Decrets del Govern les
disposicions de caràcter general i també els actes emanats
d'aquest per als quals s’hagi previst aquesta forma. Els altres
actes del Govern adoptaran la forma d'Acord.

Els decrets i els acords seran signats pel President i
pel conseller competent en la matèria. Si afecten diverses
conselleries, a més del President, els signaran tots els consellers
afectats.

3. Adoptaran la forma d'Ordre, els actes de les
comissions delegades del Govern. Aquestes ordres seran
signades pel President i pel secretari de la Comissió.

Adoptaran la forma d'Ordre de la conselleria, les
disposicions i les resolucions dels consellers en l'exercici de les
seves competències. El titular de la conselleria firmarà aquestes
ordres. Si afectaven més d'una conselleria, seran signades per
tots els consellers competents.

4. Adoptaran la forma de Resolució, els actes dictats
pels consellers, els secretaris generals tècnics i pels directors
generals en l'àmbit de les competències respectives.

5. Els secretaris generals tècnics i els directors podran
dictar circulars i instruccions internes per a organitzar els
serveis que en depenen i en matèries de la seva competència.

ARTICLE 52.-

1. Les disposicions administratives de caràcter
general, s'ajustaran a la jerarquia normativa següent:

Primer, Decrets del Govern; segon, Decrets de la
Presidència; tercer, Ordres de les comissions delegades del
Govern; i quart, Ordres de les conselleries.

2. Cap disposició administrativa no podrà vulnerar els
preceptes d'una altra de rang superior.

ARTICLE 53.-

Les normes reglamentàries de l'Administració
autonòmica hauran de ser publicades en el BOCAIB i entraran
en vigor als vint dies d'aquesta publicació, excepte que s'hi
disposi una altra cosa.

ARTICLE 54.-

Les resolucions administratives no podran vulnerar el
que s'estableix en les disposicions de caràcter general, encara
que aquelles hagin estat dictades per òrgans jeràrquicament
iguals o superiors als que dictin aquestes.

ARTICLE 55.-

1. Posen fi a la via administrativa les resolucions dels
òrgans i les autoritats següents:

a) Les del President.

b) Les del Govern i les de les comissions delegades
d'aquest.

c) Les dels consellers, excepte que una llei especial
atorgui recurs davant un altre òrgan superior.

d) Les de les autoritats inferiors en els casos en què
resolguin per delegació d'un conseller o d'un altre òrgan les
resolucions del qual posin fi a la via administrativa.

e) Les que resolguin un recurs d'alçada.
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f) Les de qualsevol altra autoritat, quan així ho
estableixi una disposició legal o reglamentària.

2. Contra els actes dictats pels òrgans de govern dels
organismes autònoms serà pertinent el recurs d'alçada davant
el conseller corresponent, excepte que la llei que els regula
estableixi una altra cosa.

3. El recurs extraordinari de revisió i les
reclamacions administratives prèvies a la via judicial civil i
laboral s'interposaran davant el conseller competent. En el cas
dels organismes autònoms, aquestes reclamacions seran
resoltes per titularitat de la conselleria a la qual estigui
adscrita l'entitat de què emani l'acte recorregut.

4. Sens perjudici de les facultats que li atribueixin
les normes en vigor, pertoca al conseller d'Economia i
H i s e n d a  c o n è i x e r  d e  l e s  r e c l a m a c i o n s
econòmico-administratives contra els actes de l'Administració
de la Comunitat Autònoma.

CAPÍTOL III.- La competència administrativa.

ARTICLE 56.-

Exercirà la competència administrativa l'òrgan que
la tengui legalment atribuïda, sense perjudici de les
possibilitats l'alterar-ne l'exercici establertes en els articles
següents.

Secció 1ª.- Delegació d'atribucions.

ARTICLE 57.-

1. Les atribucions reconegudes al President i al
Govern es poden delegar en els termes prevists en els articles
21 i 32, respectivament, d'aquesta Llei.

2. Les atribucions dels consellers es poden delegar
en els secretaris generals tècnics i en els directors generals, i
les d'aquests, en els caps de serveis, prèvia l'aprovació del
conseller  corresponent.

3 En cap cas no seran objecte de delegació:

a) Les competències que es refereixen a les relacions
amb altres institucions de l'Estat, comunitats autònomes i
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma.

b) La potestat reglamentària.

c) Les atribucions que corresponguin als consellers
com a membres del Govern.

d) Les competències que s'exerceixin per delegació.

4. Els actes delegats es consideraran dictats per
l'òrgan delegant, circumstància que haurà de constar en la
delegació.

5. La delegació no eximirà de responsabilitat política
en els casos en què aquesta sigui pertinent.

6. La delegació serà revocable en qualsevol moment
per l'òrgan que l'hagi conferida.

7. La delegació s'ha de dur a terme mitjançant
resolució de l'òrgan delegant i s'haurà de publicar en el
BOCAIB.

ARTICLE 58.-

L'Administració de la Comunitat Autònoma podrà
delegar en els consells insulars l'exercici de competències
sobre les matèries relacionades a l'article 39 de l'Estatut

d'Autonomia en els termes de la Llei de Consells Insulars.

Secció 2ª.- Suplència.

ARTICLE 59.-

1. Els consellers seran suplits en cas de vacant,
absència o malaltia pel President del Govern o per qui aquest
designarà.

2. Els titulars dels òrgans unipersonals inferiors al
conseller seran suplits en cas de vacant, absència o malaltia per
qui aquell designarà, excepte que es tracti d'òrgans inferiors a
directors generals, en el qual cas aquest en farà la designació.

3. En les resolucions o en els actes que adopti el
suplent ha de fer-se constar aquesta circumstància, a través de
fórmules com “...en funcions...” o “...accidental...”.

CAPÍTOL III.- Procediment administratiu.

Secció 1ª.- En general.

ARTICLE 60.-

L'Administració pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears ajustarà l'actuació a les normes de l'Estat en
matèria de procediment administratiu comú i a les especialitats
que s'estableixin derivades de l'organització pròpia de la
Comunitat Autònoma.

Secció 2ª.- Recepció i registre de documents.

Article 61.-

Sens perjudici del registre que hi ha d'haver a cada
conselleria, tota instància o escrit dirigit a qualsevol òrgan de
l'Administració autonòmica podrà presentar-se en el de la
Presidència de la Comunitat Autònoma. 

Secció 3ª.- Procediment d'elaboració
d'avantprojectes de llei i reglaments.

ARTICLE 62.-

El procediment d'elaboració dels avantprojectes de llei
i de les disposicions generals es regirà pels articles 129 i els
següents de la Llei de Procediment Administratiu, amb les
especialitats que es determinen a continuació.

ARTICLE 63.-

Els avantprojectes de llei presentats al Govern hauran
d'anar acompanyats amb una exposició de motius, en la qual
s'expressaran els que han donat origen a l'elaboració i la
finalitat perseguida per la norma. Hi figuraran com a annexos,
quan pertoqui, la relació de disposicions derogades o
modificades, els dictàmens jurídics i els informes emesos,
l'estudi econòmico-financer corresponent i totes les dades i els
documents que siguin d'interès per a conèixer el procés
d'elaboració de la norma.

ARTICLE 64.-

1. Els projectes de normes reglamentàries han de ser
elaborats per la conselleria a la qual en correspongui
proposar-los o aprovar-los.

2 Els projectes que es presentin al Govern hauran
d'acompanyats de la documentació a què es refereix l'article
anterior.
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ARTICLE 65.-

Els avantprojectes de llei i els projectes de
disposicions reglamentàries que es presentin al Govern seran
remesos al conseller que n'exerceixi les funcions de secretari,
el qual procedirà a repartir-lo entre la resta de conselleries
amb una antelació de quinze dies a la reunió del Govern,
excepte en Gasos d'urgència apreciada pel President.

ARTICLE 66.-

El President, a proposta dels consellers
corresponents, podrà sotmetre els projectes de normes
reglamentàries a informació pública, d'acord amb la legislació
vigent.

CAPÍTOL IV.- Responsabilitat patrimonial de
l'Administració.

ARTICLE 67.-

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears respondrà dels danys i els perjudicis ocasionats
als particulars en els béns i els drets com a conseqüència del
funcionament dels serveis públics dins el seu àmbit
competencial. En tot cas, el dany serà efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat en relació amb una persona
o grup de persones.

2. Si la Comunitat Autònoma actua amb subjecció al
dret privat, respondrà directament dels danys i els perjudicis
causats per les seves autoritats, els seus funcionaris o agents,
l'actuació dels quals serà considerada com a pròpia de
l'Administració.

3. En qualsevol dels supòsits anteriors,
l'Administració de la Comunitat Autònoma podrà instruir
expedient per declarar la responsabilitat de les autoritats, els
funcionaris o agents que, amb dol o culpa greu, hagin
ocasionat danys i perjudicis a l'Administració o a tercers, si
aquests han de ser indemnitzats per aquella.

CAPÍTOL V.- Representació i defensa jurídica de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

ARTICLE 68.-

1. La representació i la defensa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de l'Administració
institucional d'aquesta, en judici i fora d'aquest,
correspondran amb caràcter general als lletrats adscrits a
l'Assessoria Jurídica de la Presidència. 

 2. Sense perjudici de l'anterior, la Comunitat podrà
designar també advocat colAlegiat que la representi i la
defensi.

Disposició Addicional Primera.-

D'acord amb els articles 32 i 33 de l'Estatut
d'Autonomia, es requereix majoria absoluta dels membres del
Parlament per modificar-ne els aspectes següents:

-forma d’elecció del President, el seu estatut
personal i les atribucions que li són pròpies.

-organització del Govern, atribucions i estatut
personal dels seus membres.

Disposició Addicional Segona.-

Es faculta el Govern perquè dicti les disposicions
reglamentàries que requereixi el desplegament de la present
llei.

Disposició Transitòria Primera.-

Els expedients ja iniciats abans que aquesta llei
comenci a vigir, es tramitaran i es resoldran d'acord amb la
normativa fins ara en vigor.

Disposició Final Primera.-

La present llei entrarà en vigor als trenta dies
d'haver-se publicat en el BOCAIB.

Disposició Final Segona.-

1. Es deroga la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de Règim
Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

2. Així mateix es deroguen totes les disposicions
d'igual o inferior rang que s'oposin al que s'estableix en aquesta
llei.

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

El Conseller Adjunt a la Presidència,
Signat: Francesc Gilet i Girart

EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Cañellas i Fons

II.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 11 de febrer del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la interpelAlació tot seguit especificada. 

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a aplicació
de la Llei 9/91, del cànon de sanejament d'aigües, presentada
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 296/92.

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 12 de febrer del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveuen ela articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent INTERPELALACIÓ per tal que sigui debatuda en el Ple
de la Cambra.

Sobre l'aplicació de la Llei 9/91 del cànon de
sanejament d'aigües.
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INTERPELALACIÓ:

Sobre l'aplicació de la Llei 9/91 del cànon de
sanejament d'aigües.

Palma, 5 de febrer del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos

III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 11 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 a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, relativa a mesures de control de l'entrada de carn
hormonada a les Illes, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
246/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a campanya informativa sobre l'engreix amb
hormones, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 247/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a etiqueta de qualitat controlada a productes carnis,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 248/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a diferenciació de la carn provinent de les
ramaderies de les Illes, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
249/92.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social relativa a inspeccions als escorxadors, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 250/92.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social relativa a campanya informativa per distingir la carn
hormonada, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila
del Grup  Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 251/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actes
d'inspecció aixecades a Menorca, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 263/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de seguiment de la qualitat de les aigües al port de Maó,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari  SOCIALISTA. RGE núm. 265/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a concessió
del restaurant del pavelló de Balears a l'Expo de Sevilla,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 267/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cost de tenir
paralitzat el llaüt Alzina a l'Expo de Sevilla, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 268/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a
través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer i la CAIB al 1986, formulada pel Diputat
Hble. Sr.  Valentí Valenciana del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 269/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a
través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer i la CAIB al 1987, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 270/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a
través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer i la CAIB al 1988, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 271/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a
través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer i la CAIB al 1989, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 272/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a
través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer i la CAIB al 1990, formulada pel Diputat
Hble.  Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 273/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a
través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer i la CAIB al 1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 274/92. 

Pregunta a l'Hble. Conseller de la Funció Pública,
relativa a cursos de perfeccionament i reciclatge de la llengua
catalana, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
275/92.

Pregunta a l'Hble. Conseller de la Funció Pública,
relativa a conveni subscrit entre Institut Nacional
d'Administració Pública i la CAIB en matèria de selecció,
formació i perfeccionament de funcionaris, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 276/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
d'experimentació agrària mitjançant la xarxa de les finques
colAlaboradores, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
277/92.

Pregunta a l'Hble. Conseller de Treball i Transports,
relativa a seminaris informatius realitzats per la Conselleria
de Treball i Transports durant 1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Llorenç Rus del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 281/92.

Pregunta a l'Hble. Conseller de Treball i Transports,
relativa a projectes tramitats per acollir-se als programes
operatius de fons social europeu, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Llorenç Rus del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 282/92.
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Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a productes químics per a
l 'eliminació de l’herba de la vorera de les carreteres,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor Tur del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 298/92. 

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a la depuradora central de
la zona de s’Estany Pudent, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Víctor Tur del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
299/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a centre de
minusvàlids profunds de Son Tugores, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 326/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a tales
abusives d'alzines, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 327/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a denúncies
per incompliment de la Llei d'Espais Naturals, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm 328/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la Llei d'Espais Naturals, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 329/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a estudi sobre
els grumers de la badia d'Alcúdia, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 330/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
potabilitzadora d'aigua a Eivissa, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm 331/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a edificis de
les Illes Balears construïts amb vigues de ciment aluminós,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 332/92.

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 12 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures de control de l'entrada de carn hormonada
a les Illes.

Quines mesures de control té establertes la
Conselleria de Sanitat per tal de detectar la possible entrada
a les Illes de carn o vísceres d'animals tractats amb productes
tòxics? 

Amb quins resultats?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya informativa sobre l'engreix amb hormones.

Ha fet la Conselleria algun tipus de campanya
informativa destinada a explicar als ramaders els perills de
tractar els vedells d'engreix amb hormones?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Etiqueta de qualitat controlada a productes carnis.

Entre els productes agroalimentaris de les Illes als
quals la Conselleria ha donat l'etiqueta de qualitat controlada,
hi ha productes carnis?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Diferenciació de la carn provinent de les ramaderies
de les Illes.

Davant la competència de productes carnis provinents
de tota Europa i davant les dificultats per les quals passen les
ramaderies de les Illes, ha previst la conselleria introduir algun
distintiu per fer possible la diferenciació de la carn provinent de
les ramaderies de les Illes?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inspeccions als escorxadors.

S'han detectat als escorxadors de les Illes Balears
animals destinats al consum humà tractats amb hormones?

Quants decomissos s'han efectuat?

En quina data?

A quins escorxadors?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanya informativa per distingir la carn
hormonada.

La intoxicació de més de cent ciutadans de les
Balears pel consum de carn adulterada procedent de
Catalunya, ha alarmat els ciutadans de les Illes.

Té previst organitzar la Conselleria de Sanitat algun
tipus de campanya informativa dirigida als consumidors per
tal d'orientar-los a l'hora d'aprendre a distingir la carn
hormonada?

Palma, 3 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Albert Moragues Gomila, 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.

Sobre actes d'inspecció aixecades a Menorca.

Quantes actes d'inspecció s'han aixecat i quants
d'expedients s'han instruït durant l'exercici de 1991 a l'illa de
Menorca, amb expressió de l'import de la sanció, si el
procediment ja ha finalitzat; consignant a més els colAlectius
als quals facin referència (pescadors, esportius, professionals,
restauradors, etc.).

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Albert Moragues Gomila, 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.

Sobre el programa de seguiment de qualitat de les
aigües del port de Maó.

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha
fet referència en alguna contestació a preguntes formulades per
aquest diputat a un "Programa de seguiment de la qualitat de
les aigües del port de Maó".

1. Quin és aquest programa?

2. Quantes d'anàlisis s'han fet?

3. Quina persona, empresa o institució fa la recollida
de mostres?

4, Quins resultats s'han obtingut?

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Valentí Valenciano 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 les següents PREGUNTES per a les quals solAlicita
RESPOSTA ESCRITA.

Concessió del restaurant del pavelló de Balears a
l'Expo de Sevilla.

1.- Amb quins criteris ha decidit IFEBAL donar la
concessió del restaurant del pavelló de Balears a l'Expo de
Sevilla al restaurant d'un hotel?

2.- Quants restaurants o associacions de restauració
han expressat el seu interès a participar-hi?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Valentí Valenciano 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 ESCRITA.

Cost tenir paralitzat el llaüt Alzina a l'Expo de Sevilla.
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Quin serà el cost de tenir paralitzat el llaüt Alzina a
Sevilla, sense poder esser utilitzat pel pavelló de l'Expo?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
Valentí Valenciano 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 ESCRITA.

Accions a través del conveni d'assistència tècnica
entre l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al
1986.

- Quantes i quines han estat les accions duites a
terme a través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al llarg de 1986
detallant l'actuació, la quantia aportada per cada organisme i
el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Valentí Valenciano 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 ESCRITA.

Accions a través del conveni d'assistència tècnica
entre l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al
1987.

- Quantes i quines han estat les accions duites a
terme a través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al llarg de 1987
detallant l'actuació, la quantia aportada per cada organisme i
el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Valentí Valenciano 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 ESCRITA.

Accions a través del conveni d'assistència tècnica
entre l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al
1988.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme
a través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al llarg de 1988
detallant l'actuació, la quantia aportada per cada organisme i el
resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Valentí Valenciano 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 ESCRITA

Accions a través del conveni d'assistència tècnica
entre l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al
1989.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme
a través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al llarg de 1989
detallant  l'actuació, la quantia aportada per cada organisme i
el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Valentí Valenciano 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 ESCRITA.

Accions a través del conveni d'assistència tècnica
entre l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al
1990.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme
a través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al llarg de 1990
detallant l'actuació, la quantia aportada per cada organisme i el
resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
Valentí Valenciana 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 ESCRITA.
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Accions a través del conveni d'assistència tècnica
entre l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al
1991.

- Quantes i quines han estat les accions duites a
terme a través del conveni d'assistència tècnica entre l'Institut
Tecnològic Geominer d'Espanya i la CAIB al llarg de 1991
detallant l'actuació, la quantia aportada per cada organisme i
el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciana i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament

de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula a l'Honorable
Conseller de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma les
següents PREGUNTES per a les quals solAlicita RESPOSTA
ESCRITA.

Sobre cursos perfeccionament i reciclatge de la
llengua catalana.

Referent al que estableix la Llei que regula l'Institut
Balear de l'Administració Pública en el seu art. 3:

- Té previst la Conselleria programar cursos de
perfeccionament i reciclatge de la llengua catalana pels
funcionaris autonòmics en aquest exercici 1992?

Per altra banda,

-Ha previst la Conselleria incloure o fer cursos de la
mateixa llengua per als funcionaris de l'àmbit local, sobretot,
en aquells ajuntaments que encara no estan completament
normalitzats lingüísticament, a les Illes d'Eivissa i
Formentera?

Palma, 29 de gener del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament

de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula a l'Honorable
Conseller de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma les
següents PREGUNTES per a les quals solAlicita RESPOSTA
ESCRITA.

Conveni subscrit entre Institut Nacional
d'Administració Pública i la CAIB en matèria de selecció,
formació i perfeccionament dels funcionaris. 

Referent al conveni subscrit entre l'Institut Nacional
de l'Administració Pública i la CAIB en matèria de selecció,
formació i perfeccionament de funcionaris:

- Quins han estat, durant l'exercici anterior 1991, els
cursos formació que han realitzat i a quin nombre de
funcionaris han afectat?

- Han participat en els esmentats cursos de formació
i perfeccionament els funcionaris d'àmbit local-municipal de les
nostres Illes?

Palma, 29 de gener del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
Albert Moragues Gomila, 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 les següents PREGUNTES per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Sobre programa d'experimentació agrària mitjançant
la xarxa de les finques colAlaboradores.

El programa d'ordenació i millora dels sectors agrícola
i ramader codi 7124 del pressupost de 1991, contemplava com
un dels objectius "el programa d'experimentació agrària
mitjançant la xarxa de les finques colAlaboradores".

- A quantes finques i amb quins criteris i resultats
s'han concedit ajuts amb càrrec al subprograma 05/03 "afavorir
el canvi varietat en els cítrics durant l'any 1991"?

- Quantes demostracions i assaigs a través de finques
colAlaboradores s'han fet durant el mateix període amb
expressió de finques, varietats i costos?

Palma, 4 de febrer del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Llorenç Rus Jaume, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Honorable Conseller de Treball i
Transports de la Comunitat Autònoma les següents
PREGUNTES per a les quals solAlicita resposta per escrit.

Seminaris informatius realitzats per la Conselleria de
Treball i Transports durant 1991.

- Quins tipus de seminaris informatius, dirigits a les
entitats locals o als interlocutors socials, ha realitzat la
Conselleria durant l'any 1991, fent-ne una relació detallada?

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Llorenç Rus Jaume, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Honorable Conseller de Treball i
Transports de la Comunitat Autònoma les següents
PREGUNTES per a les quals solAlicita resposta per escrit.
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Sobre projectes tramitats per acollir-se als programes
operatius del Fons Social Europeu.

Dels programes operatius corresponents als objectius
3, 4 i 5B del Fons Social Europeu:

- Quants de projectes ha tramitat la seva Conselleria?

- Dels tramitats quants han estat aprovats?

- Dels aprovats, quin tipus de finançament han rebut
del Fons Social Europeu?

- Quin tipus de desenvolupament han tingut?

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Víctor Tur Ferrer, 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 la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la següent PREGUNTA per a la qual
solAlicita resposta per escrit.

Productes químics per a l'eliminació herba de la
vorera de les carreteres. 

- Quins productes químics, herbicides, utilitza o
pensa utilitzar aquesta conselleria per a l'eliminació de l'herba
que neix a la vorera de les carreteres?

Palma, 20 de desembre del 1991.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

W)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les mes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori les següents PREGUNTES per a les
quals solAlicita resposta per escrit.

Depuradora central de la zona de s'Estany Pudent.

A Formentera s'està en fase de construcció de la
depuradora central i l'emissari d'aigües residuals, aquestes
obres es realitzen a la zona de s'Estany Pudent que està
inclosa dins la zona d'Especial Protecció de ses Salines,
havent-se provocat una gran quantitat d'escombraries i de
desperfectes dins aquesta zona humida, pensa aquesta
Conselleria recompondre tota zona, això és, des de la
depuradora fins a la Savina?

Una vegada acabades les obres, el camí que
circumvalAla l’esmentat Estany Pudent, quedarà transitable
per bicicletes i vianants, tal com estava abans de l'inici de les
obres?

Contempla aquesta Conselleria la construcció d'illots
artificials dins l'estany per a la nidificació d'aus?

Palma, 20 de desembre del 1991.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les II1es Balears.

X)
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.

Centre de minusvàlids profunds de Son Tugores.

Des de l'obertura del centre de minusvàlids profunds
de Son Tugores, quantes persones hi estan acollides?

Quins són els programes d'atenció que hi ha en
funcionament?

De quins municipis procedeixn les persones ateses que
hi ha a Son Tugores?

Quantes persones de cada municipi?

S'han rebutjat casos de persones per anar a Son
Tugores.

Per quins motius?

Quin és l'equip de professionals que s'encarrega del
centre de Son Tugores?

Quina situació laboral tenen?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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, adreçada a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

Tales abusives d'alzines.

Té coneixement la Conselleria d'Agricultura i Pesca
de les tales abusives d'alzines, realitzades al terme municipal de
Bunyola i al de Palma, concretament a Son Quint?

Quina actuació ha tingut la Conselleria al respecte?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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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Denúncies per incompliment de la Llei d'Espais
Naturals.

Quines denúncies han arribat al Govern de les Illes
Balears respecte d'actuacions ilAlegals dins espais naturals,
des de l’aprovació de la Llei d'Espais Naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears?

Quina actuació ha tingut el Govern respecte de cada
una de les denúncies?

Té previst el Govern de les Illes Balears, pel seu
compte o en coordinació amb altres institucions, vigilar,
controlar, i fer el seguiment de les Àrees d'Especial Interès
derivades de la Llei d'Espais Naturals?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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, adreçada a la Conselleria
d'Obres Públiques.

Compliment de la Llei d'Espais Naturals.

Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de fer complir escrupolosament el que marca
la Llei d'Espais Naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció?

Quines infraccions s'han realitzat fins ara als espais
protegits de cada una de les illes?

Quins expedients s'han incoat?

Quina coordinació existeix al respecte, amb els
ajuntaments i consells insulars?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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, adreçada a la Conselleria
d'Obres Públiques.

Estudi sobre els grumers de la badia d'Alcúdia.
 Quines són les conclusions de l'estudi sobre els

grumers de la badia d'Alcúdia que va realitzar durant l'any
1991 el servei de medi ambient de la Conselleria d'Obres
Públiques?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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, adreçada a la Conselleria
d'Obres Públiques.

Potabilitzadora d'aigua d'Eivissa.

Quin és el punt de vista de la Conselleria d'Obres
Públiques respecte a la potabilitzadora d'aigua d'Eivissa?

Quins són els costos?

Quins problemes mediambientals existeixen?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Edificis de les illes Balears construïts amb vigues de
ciment aluminós.

Quins són els resultats de les investigacions i estudis
que ha duit a terme el Govern de les Illes Balears respecte a
edificis construïts amb vigues de ciment aluminós?

Quants edificis hi ha en aquestes circumstàncies a
cada una de les illes?

On estan ubicats?

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears
davant aquest problema?

Quines recomanacions dóna als usuaris d'aquests
edificis?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 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 ORAL DAVANT PLE.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació de
les obres de la carretera de Fornells, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Jaume Peralta del Grup Parlamentari MIXT. RGE
núm. 257/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a reunió del
Consell Assessor de Cultius Marins, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 264/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sequeres
que sofreix el camp a la nostra comunitat autònoma,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 278/92.

Pregunta a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a criteris dels continguts artístics
del pavelló de Balears a l'Expo-92, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Damià Pons del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 279/92.

Pregunta a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a responsables dels continguts
artístics del pavelló de Balears a l'Expo-92, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Damià Pons del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 280/92.

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 12 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Jaume Peralta i Aparicio, Diputat d'aquest

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

Situació obres carretera de Fornells.

Quin termini té previst el Govern per a la finalització
de les obres de millora de la carretera de Maó a Fornells?

Palma, 4 de febrer del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de

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

Reunió del Consell Assessor de Cultius Marins.

Per què es reuneix amb tan poca periodicitat el
Consell Assessor de Cultius Marins, tenint en compte que
aquesta activitat travessa una greu crisi?

Palma, 29 de gener de 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

- Quines iniciatives ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura per tal de comptar amb alguna instalAlació capaç
de produir dessecats per prevenir, en alguna mesura, les
conseqüències negatives de les sequeres que sofreix el camp a
la nostra comunitat autònoma?

Palma, 4 de febrer de 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Damià Pons Pons, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Honorable Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports de la Comunitat Autònoma, la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita Resposta ORAL
davant el Ple de la Cambra.

Criteris dels continguts artístics del pavelló de Balears
a l'Expo-92.

- Quins són els criteris que han determinat la selecció
dels continguts artístics del pavelló de Balears a l'Expo-92?

Palma, 30 de gener de 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les l1Ies Balears.

E)
Damià Pons Pons, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Honorable Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports de la Comunitat Autònoma, la
següent PREGUNTA per a la qual solAlicita Resposta ORAL
davant el Ple de la Cambra.

Responsables dels continguts artístics del pavelló de
Balears a l'Expo-92.

- Quina persona, grup o entitats han fixat els criteris
i determinat els continguts artístics del pavelló de Balears a
l'Expo- 92?

Palma, 30 de gener de 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.
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IV.- 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. 1241/91,
relativa al foment dels canals de comercialització directes per
part del sector turístic.

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 els pressuposts de l'Institut Balear de Promoció
del Turisme -IBATUR- del 1991, existeix una partida
pressupostària dedicada a les noves formes de
comercialització que puja a 100.000.000 de pessetes.

Convocat un concurs en el mes de febrer del 1991,
es presentaren 25 projectes dels quals se'n seleccionaren 8,
que eren els que complien els requisits exigits en les bases de
la convocatòria i que s'adjunten per al seu coneixement.
Adjuntam també la relació d'empreses seleccionades:

- Federación Hotelera de Mallorca, S.L. Programa
nº 1. L'ajuda és de 7.000.000 de pessetes.

- Federación Empresarial Hotelera de
Ibiza-Formentera. L'ajuda és de 4.415.000 pessetes.

- Director General de SIDETOURS, S.A. L'ajuda és
de 14.575.000 pessetes.

-ViajesAZOR, S.A. L'ajuda és de 15.000.000 de
pessetes.

- Conseller Delegat d'ISLA PARK. L'ajuda és d'
11.900.000 pessetes.

- President de l'Asociación Hotelera de Menorca.
L'ajuda és de 3.500.000 pessetes.

- Federación Empresarial Hotelera de Mallorca,
S.L. Programa nº 2. L'ajuda és de 15.000.000 de pessetes.

Palma, 19 de setembre de 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

La documentació adjunta a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

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. 1242/91, relativa al
pla de modernització d'allotjaments turístics.

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)

1ª.- La Conselleria de Turisme ha elaborat el Pla
d'Inspecció del Pla de Modernització.

1.1.- Fins el dia 1 de setembre del 1991 s'han
inspeccionat 1.847 establiments a les Balears. Adjuntam una
relació numèrica més detallada per illes (Annex nº 1).

Quant a les inspeccions amb caràcter voluntari, fins el
dia d'avui la relació és la següent:

- Hotel Martorell.
- Hotel Cabrera.
- Hotel Coral Playa.
- Hotel Alejandria.
- Hotel Isla de Mallorca.
- Hotel Porto Soller.
- Hotel Girasol.
- Hotel Astoria Playa.
- Hotel Caballero.
- Hostal Malaika.
- Hotel Marte.
- Hotel Residencia Galera.
- Hostal Mar y Huerta.
- Cadena Hotelera RIU.
- Cadena Hotelera Doliga.
- Hotel Cabo Blanco.
- Hostal Es Port.
- Hotel Las Palomas.
- Hotel More.

1.2.- Adjuntam una relació dels 29 establiments que
han superat la inspecció (Annex n/ 2).

1.3.- Cap.

1.4.- No.

1.5.- Vegeu annex nº 3.

1.6.- De moment és impossible quantificar-ho.

1.7.- Els establiments que fins ara han presentat un
programa d'execució han estat 398.

1.8.- Adjuntam una relació dels 25 establiments que
no han estat d'acord amb el contingut de les actes (Annex nº 4)
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1.9.- Les negociacions no s'han duit a terme.

1.10.- Hotel Villa Sirena de Cala Figuera.

2.1.- Els membres que formen la Comissió del Pla de
Modernització d'Allotjaments Turístics són:

-El Sr. Antonio Martorell, gerent de la Federación
Hotelera.

-El Sr. Víctor Fernández, gerent d'AVIBA.
-El Sr. Bernardino Seguí, representant de la

Conselleria.

2.2.- S'han reunit una vegada el 30 d'abril del 1991,
a la seu de la Conselleria de Turisme i el tema tractat va ésser
la formació de criteris per estudiar les actes discrepants.

2.3.- Els plans d'inspecció i de remissió de
certificacions encara no estan acabats; es preveu que
finalitzaran a finals de gener. Fins ara les actes discrepants
eren 23, per la qual cosa la comissió es va reunir a nivell de
presidents de la Federación Hotelera, Sr. Fernando Porto,
AVIBA., Sr. Miguel Cortada, i per la Conselleria de Turisme,
el Conseller Sr. Jaume Cladera i Cladera, per començar el
treball pràctic de revisió de les actes discrepants, i s'ha decidit
prèviament fer, en aquests casos, un informe tècnic que
servirà de base per a la formació de criteris a la comissió.

La comissió estarà integrada a partir d'aquesta data
pel Sr. Celestino Alomar, Conselleria de Turisme, el Sr.
Víctor Fernández, AVIBA., i el Sr. Antonio Martorell,
Federación Hotelera de Mallorca.

2.4.- No s'ha elaborat cap informe, una vegada
elaborat l'informe tècnic sobre les discrepàncies d'inspeccions
en els hotels que discrepen de l'acta enviada per la
Conselleria.

2.5.-No.

3.- Els establiments que han posat en marxa
l'execució de les obres de modernització han estat 398.

4.- Adjuntam una relació dels establiments que
després d'haver-se efectuat el programa d'execució, l'han duit
a terme han tornat ser inspeccionats (annex nº 5). D'altra
banda, és imminent el començament de la roda d'inspeccions
per a comprovar l'estat de les fases del programa d'execució.

5.- Adjuntam un llistat de baixes definitives producte
del Pla de Modernització (annex nº 6). No queda en suspès
cap baixa.

6.- La secció tècnica, el Sr. Sabino Elejondo, és al
davant de l'Oficina Assessora del Pla de Modernització; de
moment pensam utilitzar-ne els serveis a l'espera del volum
real de discrepàncies que puguin existir en un futur.

7.- No feim comptes de donar crèdits ni ajudes.

Palma, 19 de setembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

Els annexos esmentats a la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

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.
1395/91, relativa als assessoraments sobre noves unitats
comercials. 

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

C)

La Conselleria de Comerç i Indústria impulsa
l'assessorament a empresaris del sector de comerç a través de
la creació de gabinets d'assessorament tècnic comercial. 

Durant l'exercici del 1990 s'ha subvencionat el
funcionament de gabinets d'aquest tipus a la Federació
d'Empresaris de Comerç de les Illes Balears (AFEDECO) i a
l'Associació   Empresarial Petit i Mitjà Comerç de Mallorca
englobada a la PIMEM. Trimestralment, aquestes associacions
han de remetre un informe sobre les seves activitats durant
aquest període de temps a la Direcció General de Comerç per
poder realitzar un seguiment de les seves actuacions.

AFEDECO relaciona les següents actuacions:

- Associació de Comerciants de la Platja de Palma,
Can Pastilla i S'Arenal: assessorament sobre les obres de
semipeatonització de zona. 

- Associació de Comerciants de fotografia: nova
orientació a l'associació.

- Associació de Comerciants de la zona comercial
Olivar- Velázquez: assessorament per a la seva creació i la seva
possible peatonització i campanya de Nadal.

- Associació de Comerciants del carrer Aragó:
assessorament per a la seva creació, campanya de Nadal i
creació d'un logotipus identificatiu de la zona.

- Gremi de Flors, Plantes i Jardineria de Balears:
assessorament en l'organització de cursos.

- Associació d'Estanquers i Efectes Timbrats de
Balears: assessorament sobre la instalAlació de màquines ORA
i possibilitats de venda per catàleg a través de la revista
QUELLE que gestiona Tabacalera, S.A.

- Associació de Comerciants del carrer Jaume III:
assumptes de seguretat ciutadana i replantació de jardineres.

- Targeta de Crèdit: projecte de creació d'una targeta
de crèdit beneficiosa per al comerç. 

PIMEM relaciona les següents actuacions:

- Federació d'Associacions de carrers comercials del
centre històric de Palma: assessorament en la implantació
d'informadors comercials de manera experimental.

- Centre Tenda: implantació de la targeta "Centre
Tenda".
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- Permisos d'obertura: realització d'un estudi per a
determinar les característiques que s'exigeixen per a l'obertura
d'un comerç.

- Diversos informes sobre les dificultats en la zona
ORA, impost d'activitats comercials, situació del comerç a les
zones turístiques.

- Consultes personals de les quals adjuntam una
còpia de la relació.

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

La relació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1279/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

D)

El programa d'actuacions de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per evitar el progressiu
deteriorament dels jaciments arqueològics, té prevista
l'adopció de mesures per a la conservació, el manteniment i
la restauració dels jaciments arqueològics davant les possibles
agressions que posen en perill la integritat del patrimoni
arqueològic de les illes. 

Per aquest motiu, es convoca cada any una
campanya de subvencions als ajuntaments per a la
recuperació, el tancament i la senyalització dels jaciments que
ho requereixen. 

En aquest sentit, es van elaborant els inventaris
arqueològics, en els quals els tècnics responsables aconsellen
les mesures adients per a la protecció de l'esmentat patrimoni.

No obstant això, d'acord amb l'article 7 de la Llei
16/1985, de 15 de juny, del patrimoni històric espanyol, es
confereix a l'autoritat municipal la responsabilitat d'adoptar
les mesures pertinents per evitar el deteriorament, la pèrdua
o la destrucció del patrimoni històric ubicat al seu terme
municipal.

En el mateix article, a continuació, s'afegeix que els
ajuntaments informaran sobre qualsevol amenaça, dany o
pertorbació que aquests béns puguin patir.

D'altra banda, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports ha redactat recentment un pla quadriennal a través del
qual pretén, entre d'altres objectius, dur a terme les accions
encaminades a la protecció i la recuperació del patrimoni
històric de la nostra Comunitat.

A fi d'assolir aquests principis cal promocionar les
tasques de vigilància, atès que així  es pot assegurar la
conservació i la protecció d'aquests béns, per altra part
insubstituïbles.

En conseqüència, es fa ara necessària la creació d'una
xarxa de tècnics de Patrimoni de la CAIB, que possibilitarà dur
endavant la vigilància imprescindible per a la protecció i la
recuperació del patrimoni.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1398/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

E)

En resposta a la pregunta formulada pel Sr. López en
relació a la recepció que l'Ajuntament de Ciutadella oferí dia 28
d'agost a Don Juan de Borbón, hem de fer les següents
puntualitzacions:

1) No és cert que a la invitació del batle de Ciutadella
figuri el nom castellanitzat de la població. No sabem a què
respon aquesta afirmació per part del diputat, però potser
hauríem d'agrair-li que s'informàs correctament abans de fer
manifestacions en els mitjans de comunicació que falsegen la
realitat.  

2) Quant a la redacció en castellà del text de la
invitació, el Gabinet de Protocol i Relacions Públiques del
Govern de les Illes Balears, reconeix que va decidir d'obrar així
per   deferència a Don Juan de Borbón, ja que l'Ajuntament
oferia la recepció en honor seu i atès que l'idioma oficial de la
família reial espanyola és l'espanyol.

Altrament, no cal que el Sr. López qüestioni l'actitud
del Govern en el procés de normalització lingüística a les Illes
Balears. Tothom és conscient que aquest procés ocupa un lloc
prioritari en les actuacions de la Conselleria de Cultura, i per
extensió, en el Govern balear. No cal que tornem a insistir en
la preocupació constant de la conselleria per donar compliment
als objectius de la Llei 3/1986 i al que s'estableix en el Decret
100/1990.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort
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M. Hble. Sr: 

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1405/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

F)

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1406/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

G)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports és
perfectament conscient que la normalització lingüística de les
administracions no dependents de la CAIB és molt difícil
d'aconseguir, sobretot per l'actitud d'indiferència i la manca
d'iniciatives pròpies que les caracteritzen.

Reiteradament, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports ha manifestat la seva voluntat per promoure la
normalització en aquestes esferes de l'administració i ha
tramès múltiples ofertes al Delegat del Govern per subscriure
un conveni de colAlaboració que regularitzi aquesta situació.
Però és obvi que, si no hi ha un interès per part seva,
difícilment, amb els mitjans amb què comptam, podem dur a
terme un control minuciós del procés de normalització.

Tanmateix li comunicam que, amb motiu de la seva
pregunta, hem cursat novament escrit al Delegat del Govern
per requerir que adopti les mesures necessàries per "corregir
aquesta 'anomalia"'.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1407/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

H)

Transferències corrents difusió i promoció cultural a
corporacions locals, 1990.

FOMENT DE LES ARTS ALS POBLES: promoure
la difusió dels artistes de les Illes, mitjançant la realització de
publicacions i catàlegs per difondre la cultura de cada localitat,
a través dels ajuntaments.

Ajuntament de Sóller 365.000,-
Ajuntament de Santanyí 75.000,-
Ajuntament de Maó 250.000,-
Ajuntament d'Alcúdia 200.000,-
Ajuntament de Capdepera 200.000,-
Ajuntament de Sencelles 200.000,-
Ajuntament de Selva 200.000,-
Ajuntament de Binissalem 50.00

0,-
Ajuntament de Búger 50.000,-
AJUTS ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE

TERCERA EDAT: donar suport als ajuntaments per estimular
la tercera edat amb l'organització d'exposicions i altres
activitats de promoció cultural.

Ajuntament de Campanet 65.000,-
Ajuntament de Porreres 65.000,-
Ajuntament de Sta. Margalida 65.000,-
Ajuntament de Lloseta 65.000,-
Ajuntament de Capdepera 65.000,-
Ajuntament d'Alaró 65.000,-
Ajuntament de Lloret 65.000,-
Ajuntament de Costitx 65.000,-
Ajuntament de Llubí 65.000,-
Ajuntament de Manacor 65.000,-
Ajuntament d'Alcúdia 65.000,-
Ajuntament de Sant Joan 65.000,-
Ajuntament de Mancor 65.000,-
Ajuntament de Sant Lluís 65.000,-
Ajuntament de Búger 65.000,-
Ajuntament de Sl. Llorenç 65.000,-
Ajuntament de Puigpunyent 65.000,-
Ajuntament de Campos 65.000,-
Ajuntament de Capdepera 65.000,-
Ajuntament de Sencelles 50.000,-
Ajuntament de Sencelles 65.000,-
Ajuntament de M. de la Salut 55.000,-
Ajuntament de Santanyí 40.000,-
Ajuntament de Selva 65.000,-
Ajuntament de Porreres 65.000,-
Ajuntament de Binissalem 65.000,-

AJUTS ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE
PUBLICACIONS: colAlaborar amb els ajuntaments per a la
divulgació i la promoció del llibre mitjançant publicacions i,
principalment, ajuts a obres que facin referència a la llengua, la
cultura i la història dels respectius municipis.
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Ajuntament de Santanyí 100.000,-
Ajuntament de Vilafranca 150.000,-
Ajuntament d'Alcúdia 250.000,-
Ajuntament d'Inca 300.000,-
Ajuntament d'Inca 100.000,-
Ajuntament de Felanitx 100.000,-
Ajuntament de Sineu 100.000,-
Ajuntament de Muro 200.000,-
Ajuntament d'Alaior 200.000,-
Ajuntament de Campanet 125.000,-
Ajuntament Migjorn Gran 100.000,-
Ajuntament d'Esporles 200.000,-
Ajuntament de St. Llorenç 100

. 0 0
0,-

Ajuntament de Puigpunyent 150.000,-
Ajuntament de Manacor 200.000,-
Ajuntament de Capdepera 150.000,-
Ajuntament de Llucmajor 150.000,-
Ajuntament de Selva 150.000,-
Ajuntament de Binissalem 155

. 0 0
0,-

Ajuntament de Lloseta 100.000,-
Ajuntament de Porreres 100.000,-

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1408/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 15 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

I)

En relació a quines han estat les transferències
corrents a empreses públiques i privades i per quins conceptes
duites a terme per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, des de l’1 de novembre del 1990 fins al 31 de maig
del 1991, no n'hi ha hagut cap d'aquest tipus.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1409/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

J)

Transferències corrents a famílies i institucions per
activitats culturals durant l'any 1990.

AJUDES A LA CREACIÓ LITERÀRIA:
Promocionar la creació literària dels particulars.

Narrativa.
Francesca Adrover Julià 100.000.-

Poesia.
Francesca Adrover Julià 10.000.-

Xesca Ensenyat Seguí 300.000.-
Antoni Vidal Ferrando 300.000.-
Javier Jover Jaume 150.000.-
Gabriel Janer Manila 300.000.-
Felipe Hernández Vélez 300.000.-
M.A Pons Pereda Velasco 300.000.-

CONVENIS AMB AGRUPACIONS MUSICALS:
per tal de fomentar la promoció musical, donar suport a les
associacions musicals, corals, etc. perquè puguin desenvolupar
les seves activitats. 

Tuna Estudiantina Balear  50.000.-
ColAlectiu Artístic Líric 250.000.-
Grup folklòric Ciutadella  50.000.-
ACA 200.000.-
Revetlla de Sant Antoni 300.000.-
AA VV. Sa Torre  25.000.-
Coral de Porreres 180.000.-
III. Fest. Inter. Música Cura 244.500.-
Capella Oratoriana 100.000.-
Aires Mallorquins  50.000.-
Assoc. Amics Música Santanyí  50.000.-
Associació Aires d'Andratx  50.000.-
Societat musical Ferreries 100.000.-
JJ.MM. de Capdepera  50.000.-
Filharmònica Porrerenca 195.000.-
JJ.MM. de Sóller  50.000.-
Coral St Andreu de Santanyí  50.000.-

INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA A LES ILLES
BALEARS: Ajuts per a la investigació i estudi de les obres
existents als arxius de les esglésies, institucions o entitats, per
tal de crear un nou camp d'investigació musical, i el
descobriment de partitures inèdites per augmentar el patrimoni
musical de la Comunitat Autònoma. 

Institut de Musicologia Pau Villalonga 500.000.-
Magdalena Coll Pérez 100.000.-

CONCERTS I FESTIVALS DE MÚSICA
CLÀSSICA: Donar suport a les accions de les entitats i
associacions musicals dirigides a la realització de concerts i
festivals de música clàssica. 

Fundació ACA, Encontre Compositors 1.500.000.-
Assoc. Festival Chopin Valldemossa 1.000.000.-
Associació Amics de l'Òpera de Maó 1.200.000.-
JJ.MM. de Capdepera    200.000.-
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FESTIVALS DE DANSA: Potenciar la dansa
mitjançant l'organització de programes de promoció de la
dansa clàssica per tal de donar als professionals o alumnes del
Conservatori, així com d'altres institucions.

Festival Internacional de Sóller    795.000,-

TALLERS DE PRÀCTIQUES TEATRALS: La
realització de pràctiques teatrals amb ensenyament de l'art
escènic i de les tècniques que hi són aplicables.

Joaquina Faidella Mundó 100.000.-
Pere Fullana Mas 200.000.-
Iguana Teatre 250.000.-
Armand Gomis Romaguera 100.000.-
Estudi Zero Teatre 400.000.-
Antoni Mª Thomàs 350.000.-
Pere Fullana Mas 150.000.-

A J U D E S  A  A S S O C I A C I O N S  N O
PROFESSIONALS: La producció d'obres de teatre, si bé
tendran preferència les obres d'autors de les Illes Balears
realitzades en llengua catalana.

Grup Teatre Voramar 54.000.-
Jaume Cardona Vinent 54.000.-
Grup Teatre Caràtula 54.000.-
Gabriel Bonet Portell 54.000.-
Damià Tomas Morlà 54.000.-
AA. VV. Sa Torre 54.000.-
Estrella Rodríguez Gómez 54.000.-
Grup Teatre Es Cadafal 54.000.-
Grup Teatre Nova Terra 54.000.-
Pere Bibiloni Crespí 54.000.-
Gabriel Pérez Alzina 54.000.-
Teresa Costa Costa 54.000.-
Josep Baño Sastre 54.000.-
C. Teatre José Delfín Serra 54.000.-
Bernardo Mayol Planisi 54.000.-
Ma. Angeles Femenias Mesquida 54.000.-
Grup Sa Murga 54.000.-
Joan Moncadas Torres 54.000.-
Adolfo Díez Esquerra 54.000.-
Gaietà Aguiló Vera 54.000.-
Grup Teatre Santa Agueda 54.000.-
Grup Es Seregall 54.000.-
Grup Foganya 54.000.-
Grup Foganya 54.000.-
Grup Es Rutló 54.000.-
Grup S'Estel d'Or 54.000.-
Grup Mel i Sucre 54.000.-

AJUT AULES TERCERA EDAT DE PALMA:

Aules Tercera Edat de Palma 2.200.000,-

BEQUES CREACIÓ FOMENT DE LES ARTS:
Podran optar a aquests ajuts les persones, agrupacions o
entitats residents en aquesta Comunitat.

Matilde Blanch Tomás   50.000.-
Joan Marquès Llompart   50.000.-
Betlem Senyorans Santorum   97.500.-
Aina Lorente Solivellas 100.000.-

EXPOSICIONS ITINERANTS AMB ALTRES
ENTITATS: Oferir als pobles de les Balears unes exposicions
itinerants organitzades per persones i entitats sense finalitats
de lucre, lligades al món de la cultura i de l'art, per tal de
presentar una mostra de pintura, escultura i gravats, així com
d'altres manifestacions culturals. 

FODESMA 200.000.-
Obra Cultural de Sa Nostra 834.127.-

EXPOSICIONS AMB ALTRES ENTITATS:
Divulgació i promoció de les activitats artístico-culturals
realitzades per particulars, associacions i altres entitats sense
finalitat de lucre, com a mostra de la cultura que es fa a les
Balears. 

Societat Bonsai Balear 350.000.-
Teodora Forteza Forteza   47.500.-

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1410/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 15 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

K)

En relació a quines han estat les despeses de publicitat
i propaganda, i per quins conceptes, duites a terme per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, vos adjuntam una
relació detallada des de l’1 d'octubre del 1990 fins al 31 de
maig del 1991. 

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1411/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita. 

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

Palma, 22 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart
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L)

Us hem de manifestar que als pressuposts de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per a l'exercici
1990 no es contemplaven transferències de capital per a
infraestructura  i equipaments de locals culturals de
corporacions locals.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1413/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 4 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

M)

El servei de Patrimoni ha concedit les següents
subvencions:

- Associació sollerica de Cultura Popular; habilitació
del casal de Can Dulce, 500.000 

- Societat Arqueològica LulAliana; restauració casal
de l'entitat, 5.000.000

- Associació Arca; renovació teulada Can Weyler,
400.000

- Fundació Illes Balears; restauració Torralba d'en
Salord, 2.333.760

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1415/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita. 

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

Palma, 11 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

N)

La relació de despeses relatives als convenis amb
mitjans de comunicació fetes per la Direcció General de
Cultura durant els anys 1990 i 1991 és la següent:

Any 1990

Perceptor Tipus d’operació Quantitat

Associació de la
Premsa Forana Conveni    2.500.000.-

Assoc. Voltor Conveni 12.5298.537.-

Any 1991

Perceptor Tipus d’operació Quantitat

Associació de la
Premsa Forana Conveni    2.500.000.-

Assoc. Voltor Conveni 20.529.537,-

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE núm.
1464/91, relativa a la previsió econòmica i tècnica de la CA a
l'EXPO-92 de Sevilla.

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

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

O)

1.- La inversió realitzada fins el dia d'avui és la
següent:

Pavelló 108.055.370,-
Interiorisme 125.361.535,-
Activitats, promoció i 
relacions públiques     1.884.654,-
Despeses operació   41.933.484,-

------------------

277 .235.043,-

2.- El pressupost està actualment en estudi a l'apartat
de l'obra civil del pavelló, subjecta a l'actualització per part de
l'equip facultatiu.

3.- Les partides més significatives de proveïdors són
fins  ara:

Ferrovial   84.592.230,-
Grupo Malla 124.979.928,-
Coral     4.834.400,-

Respecte a Ferrovial la xifra de previsió és de
330.000.000 pessetes, i està subjecta a actualització
pressupostària per part de l'equip facultatiu.
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Amb referència a Mediterranea Internacional de
Publicidad la previsió és de 190.000.000 de pessetes.

Amb referència a Coral la previsió és de 35.000.000
de pessetes.

4.- Les aportacions del Govern Balear i de les
entitats que colAlaboren duites a terme fins ara, cobreixen el
cost realitzat i la previsió de pagaments dins el desembre
d'aquest any. 

5.- L'aportació global vigent és la següent:

Govern Balear 400.000.000,-
Consell Insular Mallorca 120.000.000,-
Consell Ins. Eivissa-Formentera   30.000.000,-
Consell Insular Menorca   30.000.000,-
Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera 120.000.000,-
Banca i Caixa Regionals   50.000.000,-
C.A.E.B.   27.500.000,-
P.I.M.E. Balears   27.500.000,-
Explotació del pavelló   75.000.000,-
Pendent   80.000.000,-

EL GERENT D'IFEBAL,
Antonio Peña.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1519/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita. 

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

Palma, 14 de gener del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

P)

El Decret 66/1986 de creació de la Inspecció del
Patrimoni Històric de Balears, estableix com a funcions
especifiques de la Inspecció les següents:

- Vigilar l'execució dels acords de les comissions de
Patrimoni de les Illes Balears.

- Instruir d'ofici o a petició de part els expedients que
consideri convenients per al compliment dels fins que li són
propis.

- Aixecar les actes d'infracció que corresponguin i
proposar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
l'aplicació de les sancions o actuacions que consideri
convenients.

- Qualssevol altres que li siguin encomanades per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Per dur a terme aquestes funcions, la Inspecció de
Patrimoni Històric de Balears pot recaptar de totes les
institucions, públiques o privades la informació que consideri
convenient.

Més concretament, les actuacions de la inspecció que
es produeixen responen a alguna de les següents motivacions:

- Denúncies orals i escrites.

- Motivades pels expedients i assumptes de la
Comissió de Patrimoni.

- Motivades per incoacions de béns d'interès cultural.

- Control de subvencions a organismes i particulars.

- Control del Pla de millorament de façanes.

- Supervisió de l'inventari de cartes arqueològiques
redactades fins ara.

- Motivades per alAlegacions presentades durant
períodes d'informació pública per declaracions de BIC.

- Visites d'inspecció amb especial esment al:

-nucli antic de Palma
-serra N.O. de Mallorca (declaració paisatge

pintoresc)
-nuclis antics declarats conjunts històrics

- Consultes prèvies amb baties, propietaris, tècnics i
regidors en l'elaboració de projectes.

- Visites d'inspecció periòdiques a obres d'especial
rellevància (Catedral, Almudaina, etc.)

- ColAlaboració conjunta amb la policia judicial i la
guàrdia civil.

Vos adjuntam una relació detallada de les actuacions
que s'han duit a terme durant l'any 1991.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1522/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 11 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart
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Q)

1.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
engegarà el programa d'especialització submarina mitjançant
la posada en funcionament de les fases següents:

- L'establiment d'un curs d'aprenentatge de les
tècniques bàsiques d'immersió submarina.

- Cursos teòrics impartits per especialistes en la
matèria. Aquests es duran a terme amb la colAlaboració de
Centro Nacional de Arqueologia Submarina de Cartagena.

2.- El programa s'iniciarà en el primer semestre de
1992, amb el curs de tècniques bàsiques d'immersió, sota la
supervisió tècnica de la Federació Balear d'Activitat
Subaquàtiques.

A més, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
s'adreçarà al Departament de Ciències Històriques de la
Universitat de les Illes Balears per fer-ne la suficient
divulgació i possibilitar-hi la participació de tots els
interessats.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
donat prioritat, en el camp de l'arqueologia, a les labors
d'inventari i preservació dels jaciments arqueològics de les
Illes, per tal d'assolir un coneixement exhaustiu de l'estat en
què es troben aquest jaciments, i programar les accions més
adients per assegurar- ne la conservació, la protecció i la
recuperació.

A la legislatura anterior iniciàrem els treballs,
centrats en el camp de l'arqueologia terrestre; ara és el
moment d'ampliar aquests treballs a l'arqueologia submarina.

Així doncs, hem d'iniciar, comptant amb els treballs
ja realitzats pel Centro de Arqueologia Submarina de
Cartagena, la carta arqueològica submarina de les Illes
Balears, per tal de planificar campanyes de treballs
sistemàtics que ens ajudin a valorar, conèixer i recuperar tot
el que en aquest camp ens pugui oferir una tècnica de treball
com és l'arqueologia subaquàtica.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1523/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 18 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

R)

Treball: Inventari de jaciments arqueològics de
Manacor, Ses Salines, Porreres, Campos i Algaida. Data de
lliurament: Dins el 1991. Equip: Josep Merino, Francesca
Torres, Gabriel Pons, Gabriel Porcel.

Treball: Estudi de dotació d'arxius. Data de lliurament:
S'ha lliurat el mes de maig. Equip: Isabel Garau Llompart,
Francesc Riera Vayreda, Juan José Riera Forner.

Treball: Avantprojecte de Llei sobre adequació de les
xarxes d'instalAlacions a les condicions històrico-ambientals.
Data de lliurament: Dins el 1991. Equip: Antoni Ramis
-enginyer de camins-, Juan Manuel Martínez -arquitecte-, Neus
Garcia Iniesta -arquitecte-, Miquel Coca -catedràtic dret civil-.

Treball: Inventari de béns mobles de l'Església
Catòlica. Data de lliurament: Dins el 1991. Equip: El duen a
terme sis equips sota la direcció del Departament d'Història i
Teoria de les Arts de la UIB.

Treball: Inventari de béns immobles. Data de
lliurament: Dins el 1991. Equip: Els membres de l'Associació
ARCA Andreu Mateu Sastre, Antoni Planas Rosselló, Miquel
Llompart Roca, Pablo Pérez Villegas, Ramón Català Ribó.

Treball: Estudi sobre el mal de la pedra. Data de
lliurament: Sotmesa als plans dels departaments universitaris
corresponents. Equip: Rosa Mil Sbert Alemany, Modesto
Montoto San Miguel, professors de la Universitat d'Oviedo.
José Mª Martínez Pozas, professor Universitat de Salamanca.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports des de
1987 ha procurat orientar les seves actuacions en base a estudis
realitzats per especialistes solvents en cada una de les
manifestacions que integren el patrimoni històric.

En l'àrea d'arqueologia.

En aquest camp el meu departament ha dissenyat una
línia d'actuacions referent a la preservació de monuments
arqueològics, Cartes Arqueològiques.

Es tracta d'un estudi dels jaciments que es divideix en
dues fases. La primera fase és la de l'inventari dels jaciments i
la segona de tancament, consolidació i senyalització dels
esmentats.

La fase d'inventari té com a objectiu la descripció,
delimitació i valoració dels jaciments en funció del seu estat de
conservació, reflectint les actuacions aconsellables a l'efecte.

La segona fase o la de consolidació dels jaciments es
du  terme mitjançant les pertinents accions d'acord amb les
propostes formulades pels equips que han realitzat  l'inventari,
personal tècnic especialitzat en la matèria, responsables
d'aquest estudi juntament amb el director del museu insular
corresponent.

Els estudis que en aquest sentit estan en fase de
realització durant l'any 1991 són els de Manacor, Ses Salines,
Porreres, Campos i Algaida, pels equips formats pels senyors
José Merino Santiesteban, Francisca Torres Orell, Gabriel Pons
Homar i Gabriel Porcel Gomila, arqueòleg.

En l'àrea de preservació del patrimoni històric.

1.- Estudi de dotació d'arxius.

Va ser encarregat per a planificar la política de gestió
del patrimoni documental.

a) Una avaluació de l'estat del nostre patrimoni
documental.
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b) Una proposta d'esquema d'instruments jurídics i
unitats administratives per a gestionar el patrimoni
documental.

L'estudi fou encomanat a l'equip format per Isabel
Garau Llompart, Francesc Riera Vayreda i Juan José Riera
Forner. Tots tres són professionals amb provada experiència
en el camp de l'arxivística.

El passat mes de maig presentaren els resultats del
treball.

2.- Avantprojecte de llei sobre adequació de les
xarxes d'instalAlacions a les condicions històrico-ambientals.

Va ser encomanat a l'equip dirigit per l'arquitecte
Guillem Oliver i conjuntat a més per: Antoni Ramis -enginyer
de camins-, J uan Manuel Martínez -arquitecte-, Neus Garcia
Iniesta -arquitecte- i Miquel Coca -catedràtic de dret civil-.

L'objectiu era elaborar unes bases estètiques,
jurídiques i tècniques per les quals es regesqui la instalAlació
dels distints servicis urbans -electricitat, gas, telefonia,
antenes i cables de TV, etc.- en els conjunts d'interès històric.

El passat mes de març foren lliurades les conclusions
de l'estudi juntament amb una maqueta demostrativa de com
s'han d'aplicar les disposicions tècniques i estètiques.

3.- Inventari de béns mobles de l'Església Catòlica.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
gestionà amb tot interès la confecció d'aquest inventari. Fou
iniciat en virtut de dos convenis. Un entre el Ministeri de
Cultura i la Universitat.

El primer conveni regulava els aspectes tècnics i de
finançament, el segon assegura la bona disposició del Govern
Autònom com a titular de les competències i de l'Església
com a titular dels béns a ser inventariats. En virtut del primer
conveni la Universitat aporta l'equip d'especialistes.

La vigència del conveni és anual. En aquests
monuments s'ultima el treball convengut el 1990, del qual ja
s'han lliurat un bon nombre de fitxes. La intenció de totes les
parts és de renovar el conveni en els anys vinents.

4.- Inventari de béns immobles.

El departament que regent és conscient de la
necessitat de sistematitzar el coneixement de la nostra riquesa
monumental de caràcter no arqueològic elaborant inventaris
que serveixin per preservar els valors patrimonials en la
intensa activitat constructiva i urbanitzadora que vivim.
Alhora s'ha valorat la finalitat i actuacions fins al moment de
l'Associació per la Revitalització del Centres Antics.

D'acord amb la consonància d'objectius es firmà
conveni per dur a terme determinats treballs d'inventari que
l'esmentada associació estava en condicions de realitzar.

- Catàleg d'immobles d'interès històric del municipi
de Binissalem.

- Catàleg d'immobles d'interès històric de Palma.

- Catàleg d'immobles d'interès històric dels
municipis de Calvià, Andratx, Sóller, Fornalutx, Escorca i
altres de la Serra de Tramuntana.

- Catàleg d'arquitectura i enginyeria popular dels
mateixos municipis.

A finals del 1991 comptarem ja amb els fitxers
complets de tots aquests catàlegs.

5.- Estudi sobre el mal de la pedra.

Convençuts que la preservació del patrimoni no es
garanteix amb intervencions convencionals, el Departament de
Cultura ha decidit afrontar la patologia més preocupant dels
nostres monuments amb el concurs dels científics més
qualificats. Així, dins el Plan de Catedrales, impulsat pel
Ministeri de Cultura i al qual s'adherí des del primer moment
el Govern Autònom, s'ha gestionat la dedicació de 28.600.000
ptes. a l'estudi del deteriorament de la pedra monumental.
Aquests estudis es duen a terme en els departaments
corresponents de les Universitats d'Oviedo i Salamanca per part
d'especialistes en petrologia.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1603/91, relativa a la
ocupació hotelera.

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

S)

Els nivells d'ocupació hotelera estimada durant
aquesta temporada turística a les Illes  Balears han estat els
següents:

Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct.

1.- 55% 70% 85% 100% 90% 70%
2.- 42% 52% 75%  87% 63% 49%
3.- 45% 62% 73%  87% 70% 52%

(1.- Mallorca; 2.- Menorca; 3.- Eivissa)

Les denúncies per overbooking duites a terme davant
la Conselleria de Turisme durant el període d'agost a setembre
han estat 170. La Conselleria de Turisme del Govern Balear en
aquests casos ha obert el corresponent expedient de tramitació
per determinar les responsabilitats subsegüents en cada un
d'ells.

Palma, 21 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.
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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. Pere Sampol, RGE núm.
1632/91, relativa a les despeses en publicitat realitzades per
la Conselleria de Sanitat durant el primer semestre del 1991.

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

Palma, 6 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

T)

Aquesta conselleria ha duit a terme unes inversions
per a la difusió entre els ciutadans de diversos programes
d'actuació, inspirades totes en el necessari caràcter de millorar
la informació dels ciutadans en matèria de promoció de salut,
d'atenció a la defensa dels consumidors o de facilitar el seu
accés a importants prestacions socials.

En aquest sentit, les esmentades accions
informatives han tractat de les següents matèries:

- Educació al consumidor, mitjançant premsa i
programes de ràdio, amb l'objectiu d'informar als
consumidors; per aquesta acció s'han dedicat 3.754.000
pessetes.

- Dia del Consumidor; la seva celebració es va
divulgar mitjançant premsa i programes de ràdio, amb un cost
de 869.000 pessetes.

- Per potenciar l'hemodonació per mitjà de la
televisió, ràdio i premsa, s'hi han dedicat 5.071.000 pessetes.

- Per a la informació als ciutadans de la millora dels
serveis d'atenció a la seva salut, per la implantació de nous
serveis hospitalaris, s'han duit a terme accions informatives
mitjançant premsa a les que s'han destinat 1.520.000 pessetes.

- Per al desenvolupament de programes de prevenció
de la drogaaddicció, millorant la informació de la població en
general mitjançant accions informatives a la televisió, premsa
i ràdio, s'ban destinat 5.375.000 pessetes.

- Per informació a colAlectius de persones que
podrien veure's beneficiades per prestacions socials,
especialment ancians i minusvàlids, mitjançant accions
informatives en premsa s'han dedicat 2.650.000 pessetes.

Les diverses accions s'han desenvolupat dedicant
3.194.000 pessetes a programes de ràdio -dins aquests,
623.000 ptes. a Radio Mallorca; 617.000 ptes. a Radio
Popular; 603.000 ptes. a Antena 3; 1.351.000 ptes. en altres
medis de ràdio de la Part Forana i de les illes de Menorca i
Eivissa-; 4.811.000 pessetes a programes de televisió
-2.911.000 ptes. a Antena 3TV i la resta a TVE-; 10.315.000
pessetes a informació en premsa -919.000 ptes. a revistes
especialitzades; 780.000 ptes. al diari "Baleares"; 1.664.000
ptes. al diari "Dia 16"; 2.162.000 ptes. al diari "Ultima Hora";
2.028.000 ptes. al "Diario de Mallorca"; 1.373.000 ptes. en
diversos mitjans de premsa de la Part Forana; 717.000 ptes.
en premsa de Menorca i 1.371.000 ptes. en premsa d'Eivissa-.

Tot això s'ha contractat mitjançant les agències
EDIMSA per 1.193.416 pessetes; Imagen de Publicidad y
Marketing per 6.985.502 pessetes; i Nimbus Publicidad, SA
la resta.

Palma, 8 de gener del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT

SOCIAL.

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. 1635/91,
relativa a les despeses en publicitat.

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

U)

El passat mes de setembre es va remetre la resposta a
la pregunta parlamentària formulada pel Grup Parlamentari
PSM i EEM nº RGEP. 1207/91 sobre "despeses de publicitat
institucional realitzades durant els cinc primers mesos del
1991".

En un altre full es remet el mes de juny amb el que
s'acompleix la pregunta formulada pel mateix grup
parlamentari nº RGEP. 1635/91.

NOM IMPORT

Prenshora, S.A   380.800,-
Publicitat de Prenshora   380.800,-
Publicitat de S'Arenal      50.000,-
Hora Nova 1.102.800,-

-------------
Total mes de JUNY 1.914.400,-

Partida publicitat: 20000 721100 22602 (02348)

NOM IMPORT

Edicions Faita, S.A 1.601.600,-
Prenshora, S.A    761.600,-
Reynes Esteva, Guillermo    224.000,-
Editorial Menorsa, S.A        6.720,-
Prensa Diaria Pitiüsa, S.A      28.672,-
Radio Popular d'Eivissa     116.480,-
Radio cadena Española-Palma-     100.800,-
K.B.A.S.A.     123.200,.
Edicianes Caudal, S.A     117.600,-
Majorca Daily Bulletin, S.A       84.000,-
Radio Popular de Mallorca, S.A     116.480,-
Hora Nova, S.A  2.810.080,-
Juan Morro Albertí     560.000,-
Mateu Juan Florit     660.000,-
Editora Balear   3.678.600,-
Serveis Comunicació de PIME      470.400,-
Rey Sol,S.A.   2.203.040,-
Izi Publicidad      520.778,-
Imagen Publicidad y Marketing   4.904.847,-

---------------
Total  19.088.897,-

Mesos de gener a maig, ambdós inclosos.
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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.
1647/91, relativa a la situació de les inversions en 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

V)

Els romanents incorporats a l'exercici 1990
correspongueren als següents expedients:

Promoció noves tecnologies.

Bisar,S.A 1.230.210,-
Bisar, S.A 1.481.220,-
Gregorio Clar, S.A 1.543.500,-
Perlas Orquídea, S.A 1.775.356,-
Mayol,S.A 1.000.000,-
Edibiza, S.A      89.250,-
Calzados Isleños 4.020.090,-
Hormas Mallorca 1.054.511,-
Catifes Mallorca 2.500.000,-
Standar Menorca 2.314.108,-
Fapema,S.A. 1.580.600,-
Nord i Sapi 6.858.600,-
Aparado A1ayor 2.833.401,-
Jaime Mascaró 2.251.390,-
Carpintería Moper, S.A 4.950.000,-
Catisa 2.400.000,-
Catisa 3.672.000,-
Nicolás Maymó Mas    874.185,-

Empreses Públiques.

Inst. Balear de Disseny   1.000.000,-
Foment Industrial, S.A 10.800.000,-

Laboratoris.

Inescop 3.699.500,-
Iteb 9.766.230,-
Pime Menorca 2.000.000,-
Iteb 2.200.000,-

Disseny i moda.

Astilleros Bennasar 1.002.555,-
Rubinca    540.000,-
Edibiza     263.750,
Muebles por Elementos 1.160.000,-
Biniselec     782.000,-
Biníselec 1.000.000,-
Astilleros Argos 3.000.000,-
Astilleros Argos    840.000,-
Plastiflor    600.000,-
PIME    800.000,-

Formació i estudi.

Lorenzo Fluxá 2.570.320,-
Ladrillerias Mallorquinas 4.000.000,-
CAEB 2.570.000,-
Comissions Obreres 2.790.000,-
Control Calidad Madera 3.000.000,-
Cursos Patronatge    830.000,-
CAEB    330.000,-

Tots aquests expedients foren incorporats davant la
impossibilitat d'execució i justificació en el corresponent
exercici.

Actualment ja han estat justificades les activitats
subvencionades i s'ha procedit per tant al pagament de les
corresponents quantitats, excepte els expedients que es
relacionen a continuació que es troben pendents de justificació
i per tant de pagament:

Standar Menorca 2.314.108,-
Nicolás Maymó    834.185,-
Rubinca    270.000,-
Astilleros Argos    840.000,-

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.
1648/91, relativa a la situació de les inversions de la
Conselleria. 

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)

En la relació adjunta a aquest escrit s'enumeren els
expedients als quals corresponen les subvencions que
constitueixen aquest romanent, el seu objectiu, concepte i
quantia. El motiu pel qual no estaven executades aquestes
accions a l'inici de l'exercici del 1990 s'explica perquè les
resolucions aprovatòries d'aquestes subvencions establien un
termini pel qual es podien executar durant l'any 1990, si bé la
reserva de crèdit i la seva disposició estaven aprovades en el
1989. Durant el 1990 aquestes accions s'han anat realitzant i,
una vegada justificades, s'ha ordenat el seu pagament.

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

La relació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
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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.
1651/91, relativa a la no inversió en comerç durant 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)

Adjuntam a aquest escrit la relació d'accions a les
quals estaven destinades les quantitats a què fa referència la
pregunta parlamentària en qüestió, amb els seus objectius,
concepte i quantia. El motiu pel qual no es va executar
aquesta acció durant l'exercici del 1990 respon que per la data
en què foren aprovades les subvencions a abonar als seus
beneficiaris, no hi va haver temps d'executar les accions dins
l'any 1990, i el termini va quedar per poder-les realitzar en el
1991. Les quantitats corresponents foren aprovades en el
1990 i es va fer la corresponent reserva de crèdit i la seva
disposició però no el seu pagament, que es va dur a terme
durant el 1991; és a dir, la despesa s'ha executat.

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

La relació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

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. Sebastià Serra, RGE
núm.1705/91, relativa a les molèsties de les bugaderies
"Diana" i ''Regina''.

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

Palma, 6 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

Z)

Lavandería Diana.

Resum cronològic de les accions de la Conselleria de
Comerç i Indústria:

Juny del 1985, Obres Públiques remet la denúncia a
la Conselleria d'Indústria.

9 de juliol del 1985, visita per la C.I. d'inspecció de
maquinària -aspectes legals de la llicència-. Resultant
legalitzades totes les instalAlacions.

24 de juliol del 1985, la C.I. solAlicita de Diana, S.A.
la presentació del certificat d'emissió de contaminants.

25 de setembre del 1985, AMBIOSA certifica que
l'emissió es troba dins els límits autoritzats.

18 d'octubre del 1985, es comunica el resultat als
denunciants i a la Conselleria d'Interior.

Setembre del 1986, es reitera la denúncia per part dels
veïnats.

30 d'octubre del 1986, la C.I. efectua medicions
d'emissió i resulta que els límits són inferiors als autoritzats.

16-24 de juny del 1987, la C.I. efectua medicions
d'emissió i resulten superiors els límits d'emissió de partícules
i opacitat.

10 de juliol del 1987, es proposa instrucció
d'expedient sancionador que està recorregut, i es proposaren
mesures correctores en un termini de dos mesos -el venciment
era el 29 de setembre-.

13 d'octubre del 1987, es du a terme una inspecció; no
havien fet res i es proposa nova sanció i s'inicia un nou
expedient.

19 de novembre del 1987, es rep la resolució del
Conseller del canvi de combustible -gasoli C-.

14 de desembre del 1987, es dóna de termini fins dia
29 de febrer perquè les mesures correctores que es duen a
terme entrin en funcionament; anulAla temporalment l'assumpte
del combustible.

18 de maig del 1988, s'instalAla el primer grup
depurador.

17 de juny del 1988, s'instalAla el segon grup
depurador.

17 de juny del 1988, la C.I. realitza un mostreig i una
anàlisi d'emissions amb nivells d'emissió de partícules sòlides
i diòxid de sofre, així com opacitat dels fums inferiors als límits
establerts en la legislació vigent.

6 de juliol del 1988, la C.I. imposa una sèrie de
prescripcions -desmuntar antigues xemeneies, instalAlació
d'equips d'enclavament elèctric, etc-.

16 de desembre del 1988, la C.I. comprova que s'ha
donat compliment a les prescripcions imposades.

25 de gener, 7 de març i 20 d'abril del 1989, la C.I.
realitza visites d'inspecció per analitzar els nivells d'emissió de
partícules sòlides i diòxid de sofre, així com l'opacitat de fums
i es comprova que no se superen els límits legals.

A partir d'aquestes comprovacions, la Conselleria de
Comerç i Indústria ha duit a terme comprovacions
esporàdiques, més dilatades en el temps, sempre amb resultats
favorables.

Lavandería Regia.

Gabinet d'activitats classificades.- Negociat de
denúncies expedient nº 4/90.

27 de gener del 1990, entrada de la denúncia
procedent de la Conselleria de Sanitat.

2 de febrer del 1990, remissió a l'ajuntament -sense
resposta fins el dia d'avui- de l'informe favorable sobre
immissions.
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22 de maig del 1990, la C.I. realitza anàlisis
d'emissions i opacitat de fums.
 

27 de juny del 1990, la C.I realitza anàlisis
d'emissions i opacitat de fums, i imposa mesures correctores
per ajustar el funcionament de la caldera.

30 de juny del 1990, la C.I. comprova que s'ha
acomplit l'ajust de la caldera. 

3 de juliol del 1990, la C.I. realitza anàlisis
d'emissions i opacitat de fums amb resultat favorable.

12 de juliol del 1990, la C.I. realitza anàlisis
d'emissions i opacitat de fums amb resultat favorable.

A partir d'aquesta data les comprovacions de la
Conselleria d'Indústria s'han dilatat en el temps i s'han
obtingut sempre resultats favorables.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Francesca Bassa , RGE núm.
1721/91, relativa a les denúncies contra l'empresa de
transports “AUMASA”.

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

Palma, 6 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AA)

1.- En relació al nombre de denúncies presentades en
aquesta conselleria només es poden concretar amb exactitud
les formulades a partir de l'1 de gener del 1987, data què es va
posar en marxa el sistema informàtic del Departament de
Sancions de la conselleria. El nombre de denúncies
formulades fins el dia d'avui és de 110.

2 i 3.- En relació a la tramitació concreta que es
troben aquestes denúncies, el nombre de sancions, quantia i
el nombre de sancions que s'han fet efectives, hem de fer
constar que es va procedir a la incoació dels corresponents
expedients sancionadors i relacionam a continuació el nombre
de sancions, quantia i situació concreta on s'especifica les que
han estat cobrades:

La relació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

4.- Quant a les inspeccions duites a terme per
aquesta conselleria en relació als vehicles i a les
corresponents revisions periòdiques, aquesta conselleria va
efectuar durant els anys 1988 i 1989, a més del control
ordinari en el visat de les autoritzacions, un control exhaustiu
de la totalitat dels vehicles de l'empresa AUMASA. Durant els
anys 1990 i 1991 aquest control es va dur a terme a través de
l'obtenció del corresponent visat i dels controls fets en
carretera per les forces de seguretat i vigilància.

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS,
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1831/91,
relativa a l'expedient de contractació 236/91.

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

Palma, 12 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AB)

Contestació correlativa als particulars sol.1icitats:

I al primer: 26.500.000 pessetes.

II al segon: L'entitat ENTEL, S.A. per ser
l'adjudicatària del servei contractat pel Ministeri de l'Interior
del Govern central per a la realitzaci6 de l'escrutini provisional
de les Eleccions Locals i Autonòmiques del dia 26 de maig del
1991.

III al tercer: ENTEL,S.A

IV al quart: ENTEL,S.A

Palma, 7 de novembre del 1991.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA,
Vicente Matas Morro.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1832/91,
relativa a l'expedient de contractació 198/91.

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

Palma, 12 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AC)

Contestació correlativa als particulars solAlicitats:

I al primer: 35.000.000 pessetes.

II al segon: Imagen de Publicidad y Marketing,S.A.,
Conbaltur y Video U.

III al tercer: Imagen de Publicidad y Marketing,S.A

IV al quart: Imagen de Publicidad y Marketing,S.A.

Palma, 7 de novembre del 1991.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA,
Vicente Matas Morro.
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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. Pere Sampol, RGE núm.
1833/91, relativa a l'expedient de contractació 182/91.

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

Palma, 12 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AD)

Contestació correlativa als particulars solAlicitats:

I al primer: 21.000.000 pessetes.

II al segon: A Sema Group S.A.E., donat que es
tracta d'una ampliació dels treballs desenvolupats en el seu
dia per aquesta empresa.

III al tercer: Sema Group S.A.E.

IV al quart: Sema Group S.A.E.

Palma, 7 de novembre del 1991.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA,
Vicente Matas Morro.

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. Pere Sampol, RGE núm.
1836/91, relativa a la contractació d'obra al centre de la
tercera edat de Son Cladera.

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

Palma, 17 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AE)

El pressupost del projecte era de 24.849.881
pessetes.

Es va solAlicitar pressupost a les empreses:

- Contrucciones Jaime Bibiloni S.A.
- Promociones Turísticas Esplayasol S.A.
- Construcciones Llabrés Feliu S.A.

Aquestes empreses presentaren els següents
pressuposts:

Construcciones Jaime Bibiloni S.A. 26.994.492
Promociones Turísticas Esplayasol S.A. 27.961.099
Construcciones Llabrés Feliu S.A. 24.813.812

A la vista de la qual cosa es va adjudicar a
Construcciones Llabrés Feliu per l'import de 24.813.812
pessetes.

Palma, 4 de novembre 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
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1869/91,
relativa a la subvenció a ''Asociación Cultural GINA".

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

Palma, 2 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AF)

Amb la denominació ''Asociación Cultural GlNA" no
consta documentació en aquesta Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social.

Ara bé, si es refereix a la ''Asociación Cultural
Cristiana Gitana", vos podem confirmar que la concessió de la
subvenció a dita associació es va efectuar amb la finalitat de
patrocinar i colAlaborar en la celebració d'unes jornades fetes a
Palma.

Aquestes jornades tengueren per objecte la promoció
social i la integració del poble gitano.

Palma, 27 de novembre 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
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1870/91,
relativa a la subvenció a "Jornadas deportivas Polideportivo Sa
Pobla".

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

Palma, 17 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AG)

La subvenció per la Federació d'Associacions de
Tercera Edat fou per adquirir equip i material de gimnàstica:
xandalls, suadores, pantalons, etc., per a tots els assistents. 
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Els grups que anaren a aquesta jornada esportiva
s'havien p reparat al llarg de tot l'hivern dins un programa del
Consell Insular de Mallorca en el marc d'actuacions per a la
tercera edat. Faltava equipament i es va adquirir amb la
subvenció.

Palma, 4 de desembre 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 Treball i Transports que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1877/91,
relativa a la subvenció a Pablo Cañellas.

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

Palma, 6 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AH)

El Conseller de Treball i Transports va resoldre
concedir a l'empresa Pablo Cañellas Coll, representada per ell
mateix, una subvenció d'1.500.000 pessetes com a
compensació de les pèrdues ocasionades per la realització del
servei adjudicat provisionalment de la línia Palma a Lloret de
Vista Alegre, amb desviació a Costitx i Sencelles.

Aquesta subvenció es va concedir per mantenir-se
els mateixos condicionants que s'exposen a continuació:

Antecedents:

- Amb data de 16 de novembre del 1988 aquesta
conselleria va tenir coneixement de l'abandonament per part
del concessionari del servei regular de viatgers per carretera
que cobreix la línia Palma a Lloret de Vista Alegre, amb
desviacions a Costitx i a Sencelles.

Davant la gravetat de la situació i el perjudici que
suposava per a les poblacions afectades la falta d'aquest
servei, la conselleria va efectuar els contactes i gestions
oportuns amb la finalitat d'aconseguir un concessionari en
condicions d'assumir aquest servei.

-Amb data del 30 de novembre del 1988, el
concessionari provisional va solAlicitar d'aquesta conselleria
algun tipus d'ajuda per poder mantenir la rendibilitat de la
línia, ja que aquesta és deficitària, de poc trànsit i de
recorregut curt en quilòmetres.

- Així mateix, la L.O.T.T. -Llei d'Ordenació dels
Transports Terrestres-, en el seu article 4 prescriu que els
poders públics promouran l'adequada satisfacció de les
necessitats de transports del ciutadans, amb especial atenció,
entre d'altres, a les zones i nuclis de població allunyats o de
difícil accés entenent com a tals no només els nuclis amb
problemes orogràfics, sinó els poc habitats i per això amb
baix índex d'utilització, i dedica a aquests darrers l'article 87
de l'esmentat text legal.

Al mateix temps, el punt 4 de l'article 19 de la
L.O.T.T. estableix la possibilitat d'una compensació econòmica
per part de l'administració, per a aquells casos en què per
motius econòmics o socials que ho justifiquin s'opti per establir
tarifes més baixes a l'usuari, a fi de donar suport a l’empresa
que realitza el transport.

En base a tot això i previs els estudis econòmics
pertinents i el compliment dels altres tràmits administratius i
requisits que estableix la normativa vigent, s'ha tramitat i
concedit la subvenció al servei regular esmentat.

Palma, 4 de novembre del 1991.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1882/91,
relativa a l'expedient de contractació 180/91.

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

Palma, 12 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AI)

Contestació correlativa als particulars solAlicitats:

I al primer: 30.000.000 pessetes.

II al segon: Combaltur, Nimbus i Sr. Alberto Casas

III al tercer: Combaltur, amb un pressupost de
29.954.656 pessetes (IVA inclòs)

Palma, 7 de novembre del1991.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA,
Vicente Matas Morro.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 1914/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 11 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart
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AJ)

No cal repetir, per ja sabut, l'acord que es va signar
entre la Generalitat de Catalunya, València i la nostra
Comunitat a principis de la passada legislatura i a instàncies
nostres.

Atès que no s'ha completat el procés, únicament per
part de la Generalitat Valenciana, aquesta conselleria va
adreçar un escrit al conseller de la Comunitat Valenciana, tot
solAlicitant, d'acord amb l'article 1.2 de l'ordre de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports de 27 de novembre
del 1989, el reconeixement, la reciprocitat i l'homologació
dels títols, com ja tenim amb Catalunya. Aquesta és una
mesura legal indispensable, si volem garantir els drets dels
nostres titulats que vulguin exercir a València.

Dissortadament, la resposta no va ésser positiva i,
per tant, contra el nostre parer, no podem a hores d'ara forçar
una situació que està totalment en mans de la Generalitat
Valenciana.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
l ESPORTS,

Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la pregunta
formulada per l’Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 1963/91,
relativa a la campanya de lluita contra la processionària.

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

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

AK)

La lluita contra la processionària del pi s'ha realitzat
segons un projecte redactat i aprovat en el 1989 en què fou
adjudicat a SEFOBASA per a la seva execució.

En aquest projecte la lluita aèria només és una part
de la lluita contra la processionària, i es va redactar tenint en
compte que el grau d'atac era molt important, per la qual cosa
els tractaments aeris eren imprescindibles; en aquest projecte,
a més de la lluita aèria es contempla:

- Tractament terrestre.
- ColAlocació de trampes per part de l'administració.
- Subministrament de trampes als particulars.
- Divulgació dels mitjans de lluita.

Les zones a tractar es determinaran per avaluació de
l'atac previ al tractament; aquesta avaluació es realitza en
dues èpoques:

- La primera durant el mes de febrer, en què es
realitza una avaluació del grau d'atac i es coneix la quantitat
d'erugues que passaran a l'estat de diapausa.

- La segona durant els mesos d'octubre-novembre en
què s'observa el nombre de postes i per tant el grau previsible
d'atac.

En funció d'aquestes dues avaluacions es determinen
les zones a tractar.

En els controls que es duen a terme s'anota si s'ha
realitzat o no qualque tipus de tractament, i per tant es disposa
de dades sobre l'efectivitat dels distints tipus de tractament.

Palma, 26 de novembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA,
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat IFEBAL
que conté la contestació a la pregunta formulada per l'Hble. Sr.
Mateu Morro, RGE núm. 1984/91, relativa a l'incompliment de
la Llei de Normalització Lingüística als programes d'Envitur.

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

Palma, 18 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AL)

Perquè la campanya promocional es du a terme
bàsicament a la península i a països estrangers.

Per a la campanya local s'utilitzaren:

- Insercions en premsa turística habituals entre
l'empresariat de Balears.

- Anuncis en premsa diària en català.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 2032/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 2 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AM)

1.- Una definició estricta dels objectius generals de la
conservació i ordenació dels recursos pesquers a partir de
l'anàlisi de tota la seva problemàtica, és evidentment molt útil,
fins i tot fonamental, per a emitir reglamentacions detallades.
I el Govern balear els té molt clars.
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La majoria dels convenis de pesca, s'elaboren sobre
aquesta filosofia. De totes maneres, una declaració general
d'intencions és molt convenient en molts documents,
normatives i acords.

D'ordinari s'ha emprat el concepte de Rendiment
Màxim Sostenible, però actualment és clarament insuficient,
i fins i tot considerat per alguns com equívoc, en la mesura en
què es necessita un terme més concret. Probablement el
concepte d'Utilització Òptima o de Rendiment Òptim
representen un vocable, almanco, tan adequat com qualsevol
altre.

Un altre terme utilitzat és el d'Utilització Plena, o
també el REM -Rendiment Econòmic Sostenible- que
comporta l'equilibri entre diversos factors com, per exemple,
insums, costos, mà d'obra i energia, rendiments en pes brut de
les captures, beneficis econòmics nets, i consideracions
socials, i encara polítiques.

La conclusió més important a totes aquestes
consideracions, és que en l'Ordenació Pesquera han de
considerar-se molts factors. És necessari tenir en compte no
tan sols la o les poblacions de peixos que explota un
determinat grup de pescadors junt amb tots els altres elements
de l'eco-sistema, sinó, per altra banda, totes les condicions i
condicionants, socials i econòmics, que determinen les
activitas dels pescadors i la possibilitat de modificar-les, en
ordre a aconseguir una millor ordenació biològica, social i
econòmica.

En el moment en què s'intenta determinar el que es
desitja obtenir d'una pesquera o d'un calador, no només quant
a qualitat i quantitat del rendiment, sinó també en relació als
valors socials i econòmics que comporta, s'haurà de tenir en
compte:

En primer lloc, és necessària una informació sèria i
precisa sobre les poblacions explotades. I aquesta informació
haurà de ser emprada com a base parcial per a precisar
l'índole de la reglamentació. I el Govern Balear la tenia i la té
actualitzada any per any. 

En segon lloc, la reglamentació no acostuma a ser
una funció estricta de les característiques biològiques dels
peixos, sinó que reflecteix, molt més intensament, determinats
condicionants socio-econòmics dels pescadors.

Podem delimitar diferents tipus de reglamentació:

La primera correspon a criteris sobre Auto-renovació
dels Recursos Explotats, sobre la base de determinar el nivell
en el qual es manté la població, i quin és el nivell crític per
davall del qual no es renoven els stocks.

És evidentment difícil estimar en cada cas el tamany
crític de les poblacions explotades. Per això la postura de
l'assessorament científic és sempre molt conservadora. Per a
la majoria dels recursos marins, i de manera quasi segura per
als peixos pelàgics costaners (sardina, sorell, alatxa, aladroc
i boga) la pesquera deixa d'ésser rendible, encara abans
d'arribar a aquest tamany crític de la població explotada.

I des d'aquest punt de vista de la població, les
situacions econòmicament desfavorables han d'ésser evitades
sempre que sigui possible.

Tots els restants tipus de reglamentació corresponen
a condicionants humans. Aquests tendran o haurien de tenir,
i tenen en el nostre cas, un fonament biològic efectiu, malgrat
que estiguin justificats principalment per un altre
condicionant: el social.

Els reglaments estan destinats a promoure i permetre
la utilització més intelAligent dels recursos pesquers considerant
les condicions reals existents.

Gulland, un dels més coneguts bio-matemàtics a nivell
mundial en temes pesquers, ha estimat la producció màxima
potencial del Mar Mediterrani, i pels recursos pelàgics
costaners estima que la seva producció pot ésser incrementada
almanco a l'ordre d'un 20 o un 30%, basant-se en les dades
existents procedents de les estadístiques de la FAO.

Més tard, i com a resultat de les primeres Campanyes
d'Avaluació Acústica dels stocks pelàgics costaners
mediterranis, les conclusions de Gulland pels recursos pelàgics
apareixen fins i tot calculades a la baixa.

Finalment, les Campanyes d'Avaluació Acústica dels
principals stocks pelàgics de la badia de Palma i del mar balear
en general, suggereixen així mateix que les possibilitats
d'expansió de la pesca pelàgica a les nostres illes podrien ser
molt superiors a les actuals.

Finalment, i en aquest aspecte de les avaluacions del
potencial pesquer, incluem les dades corresponents a l'estudi
Els Recursos Pesquers del Mediterrani (Anàlisis i Estudis
C.G.P.M. -FAO -1983. P. Oliver, Institut Espanyol
d'Oceanografia):

"S'estima l'abundància de l'stock pelàgic a la zona
esmentada (Badia, Cabrera i Dragonera) en 20.000 tones,
corresponent 6.000 a la sardina, altres 6.000 al gerret, 2.000
d'anxova i la resta a altres espècies pelàgiques costaneres.
Aplicant el mètode Gulland -1975- s'estima un RMS per a la
sardina de més de 1.000 tones, indicant això que podrien
incrementar- se considerablement les captures que actualment
es vénen efectuant."

" ... veim que la situació és de clara sub-explotació,
podent- se augmentar el rendiment en un 130%, havent-se de
duplicar, per això, la mortalitat de pesca que es ve exercint."

Per la situació de l'activitat pesquera pelàgica a la
nostra comunitat, i sempre sobre la base de la informació
científica assessora, és pel que hem resolt autoritzar una quota
d'immadurs pigmentats:

a) Unes captures molt per davall del potencial estimat,
degut a una manca de consum de peix blau a les nostres illes,
que determina un desequilibri a la baixa dels paràmetres
Potencial del Recurs / Esforç Pesquer / Captures.

b) Un reduït esforç pesquer (flota) que tan sols actua
a les àrees badia de Palma, Cabrera i Dragonera, i formada per
només 16 vaixells, dels quals 14 tenen assignada la situació
d'"a extingir" per escassesa de TRB. No existeix la pesca
d'encerclament a la resta de Mallorca i a les Pitiüses, i a
Menorca practica aquesta modalitat de pesca un sol vaixell al
Port de Maó.

c) Les captures anuals, situades en els valors que
adjuntam:

Sardina 86.88 tn/any
Alatxa 262.75 tn/any
Boga 227.51 tn/any
Sorell 163.22 tn/any
Aladroc   43.42 tn/any
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que en línies generals conjunten un total de 983.78
tones per any, davant de les 20.000 tones avaluades. Pensam
que l'auto-renovació de l'stock pelàgic és suficientment
garantida.

d) Davant aquesta situació, molt lluny d'un possible
nivell crític, ens trobam amb un colAlectiu humà format per
unes tripulacions amb el més baix nivell de renda del sector
pesquer balear. Sense mercat local i sense possibilitats
d'incrementar les seves captures amb vistes a una exportació
al continent.

e) El producte de la seva activitat presenta una
baixíssima demanda pel consum humà, a talles grans, i un
baixíssim preu com a esquer pels palangrers, ja que si no és
així, el seu destí final és l'abocador de Son Reus o la
"devolució" al mar del producte del seu treball diari.

f) Aquests grups d'espècies pelàgiques sense valor
en estat adult, tenen no obstant demanda i preus molt
rendibles en talles inferiors a la reglamentària, però sense
arribar mai a la possible definició de "depigmentats". Ara bé,
malgrat això, no s'ha deixat lliure la seva captura, sinó
sotmesa a una quota de 50 kg./dia/vaixell.

g) Finalment, davant d'un potencial pelàgic costaner
com el del mar balear, pensam que seria una despeceguesa i
fins i tot un malbaratament no actuar com ho ha fet el Govern
balear, i sobre tot tenint en compte que amb això se salvava
de la misèria un colAlectiu deprimit i desafavorit
econòmicament i, sense aquesta concessió, en perill de
desaparèixer.

2.- Les mesures de control en el compliment del pes
diari són:

a) Venda d'aquest peix a la Llotja de Palma i en
conseqüència és pesat i es dóna albarà al comprador.

b) Inspeccions periòdiques, imprevistes i
discontínues a les arribades de les barques, per part dels
inspectors de la CAIB.

c) Inspeccions als mercats i, peixateries, tant per part
dels inspectors de la CAIB, com pels inspectors
d'Abastaments, demanant l'albarà de la mercaderia per tal
d'evitar vendes fora del circuit establert.

d) Control dels desembarcaments realitzats per la
Confraria de Palma.

3.- En el cas de Palma, on es concentra quasi bé el
total de la flota, hi ha 15 vaixells d'encerclament, i només un
a Maó -com ja s'ha indicat- i no n'hi ha més a altres
confraries. A requeriment de la conselleria -escrit de 6 de
setembre del 1990- es va contractar un vigilant que cada matí
controla els desembarcaments. Aquesta contractació va ser
aprovada mitjançant acord de dia 8 de setembre del 1990.

En el cas de Maó, i donat que només hi ha una barca,
el control l'exerceix la inspecció de la CAIB.

4.- Es va puntualitzar d'aquesta forma per tal d'evitar
problemes detectats a temporades anteriors, en què hi havia
barques que tan sols sortien a pescar i venien les sobres de les
altres, cosa que provocava malestar entre els membres de les
tripulacions.

5.- Com s'ha indicat en el punt segon, es fa un bon
seguiment de la comercialització d'aquest peix, i en
conseqüència només s'admet el que té el corresponent albarà
on consten les dades següents: nom de la barca venedora,
núm. d'albarà, dia, pes, preu, així com les dades del majorista
i segell de la llotja; en el cas que el majorista distribuïdor no
el tengui és aixecada la corresponent acta.

Palma, 30 de desembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA,
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a la
pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 2033/91, que
una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.

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

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

AN)

Pel Servei d'Agricultura i el Director General de
Producció i Indústries Agràries, durant el mes de maig passat
es dugueren a terme gestions amb diverses cases comercials en
relació a possibles mètodes de tractament i preus, i es va donar
compte d'això als ajuntaments interessats.

Posteriorment, el Secretari General Tècnic reclamà els
expedients i aquest servei només té informació per a la
"Realització de tractaments integrals contra les diferents
espècies de mosquits", essent els beneficiaris els ajuntaments
de:

Ses Salines Pollença
Santanyí Muro
Campos Sa Pobla
Sant Josep Alcúdia
Eivissa Palma
Formentera Manacor
Santa Margalida Sant Llorenç

Palma, 26 de novembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA,
Pere Joan Morey i Ballester.

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. Joan F. López, RGE núm. 2110/91,
relativa a la participació al Parlament Europeu dels joves.

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
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AO)

Hem de dir que el Govern Balear no ha rebut cap
invitació de l'Associació privada que organitza el Parlament
Europeu dels Joves.

Per la informació obtinguda arran d'aquesta
pregunta, sabem que l'organització d'aquesta activitat es va
encomanar per part de l'associació francesa que du a terme
aquest programa al ColAlegi de Llicenciats de Catalunya on hi
participaren joves de Catalunya i d'altres països europeus,
però sense que en cap moment aquestes associacions no
oferissin l'oportunitat de participar a l'administració
autonòmica balear.

LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT,
Virtudes Mari i Ferrer.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 2122/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 2 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AP)

PREGUNTA 1.-

S'han tramitat sis expedients de capitalització
d'associacions agràries.

Actuacions realitzades durant el 1991:

- Estudi de l'evolució de la flora microbiana durant
el procés de curació del formatge "Mahón".

- Estudi dels components volàtils del formatge
"Mahón".

- Desenvolupament d'un mètode de mesura no
destructiu per a la caracterització del formatge "Mahón".

- Programa experimental per reduir l'índex d'acidesa
de l'oli d'oliva de la Serra de Tramuntana.

- Estudi comparatiu de l'envelliment de vins
denominació d'origen Binissalem en botes de roure de
diferents capacitats i qualitats.

PREGUNTA 2.-

Existeix un pla per a desenvolupar aquests treballs
a les zones del Torrent de Sant Miquel i la d'Artà.

S'han construït dics que durant les torrentades han
retingut sòlids -n'és la seva funció- amb la qual cosa es
demostra el resultat positiu de la seva execució.

Així mateix, s'ha millorat la coberta vegetal mitjançant
les repoblacions previstes en ambdós projectes i que s'han duit
a terme els darrers anys.

S'han creat onze parcs naturals i àrees recreatives a la
zona 5B, i són les següents:

Coveta Negra - Caimari.
Fornasos - Caimari.
Sa Barrera d'Alt - Selva.
S'Argentera - Eivissa.
Son Fortuny - Estellencs.
Son Moragues - Valldemossa.
Cúber - Escorca.
Gorg Blau - Escorca.
Sa Font del Noguer - Escorca.
Ca s'Amitger - Escorca.
Zona acampada, àrea recreativa, àula naturalesa de

Manut- Escorca.

PREGUNTA 3.-

S'ha creat el Consorci de Municipis de la zona 5B que
atendrà les tasques pròpies de foment de l'artesania,
especialment en tot el que està relacionat amb la
comercialització de la producció artesana.

Palma,27 de desembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA,
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm. 2123/91,
relativa a la lluita contra els incendis forestals a les zones 5B.

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

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

AQ)

- Pla comarcal de defensa contra incendis i presentats
al Parlament el divendres 22 de novembre:

Calvià-Andratx (1990)
Eivissa-Formentera (1990)
Menorca (1990)

- En el 1991 es redactarà el Pla Comarcal de la Serra
de Tramuntana, amb la qual cosa s'hauran completat el plans de
defensa contra incendis forestals en tot el territori comprès en
la zona B.

- S'ha incrementat de forma sensible el nombre de
finques particulars convingudes en zona 5B i, per tant, la
superfície d'actuació en treballs de millora de la infrastructura
de les muntanyes contra el foc.
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Al mateix temps, s'han incrementat els pressuposts
per a la millora forestal i les tasques de prevenció dels
incendis.

- La lluita contra els incendis constitueix un dels
objectius i activitats contemplats en el programa operatiu
-objectiu 5B- amb una inversió prevista i compromesa per als
anys 1992 i 1993.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
2126/91, relativa al programa 5312.00 de la campanya de
lluita contra la processionària del pi.

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

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

AR)

Adjuntam els plànols de Mallorca i Menorca, on s'ha
realitzat la campanya de lluita contra la processionària del pi
per part del Servei d'Agricultura; a més, s'ha continuat amb
l'intent d'erradicació de la processionària a Eivissa per part
del Secona.

En els plànols esmentats s'indica la situació de la
processionària l'any 1990 i en el 1991 després d'haver-se
efectuat gran part del projecte de lluita contra la plaga.

Hom
aquests dos anys, diferència atribuïble exclusivament a la
campanya de lluita duita a terme per la conselleria.

Palma, 2 de desembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA,
Pere Joan Morey i Ballester.

Els plànols esmentats a la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a
la pregunta amb prec de resposta oral, RGE núm. 2127/91,
que una vegada finalitzat el període de sessions i a tenor de
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se
com a pregunta amb resposta escrita.

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

Palma, 17 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AS)

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Palma, 16 de desembre del 1991.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA,
Pere Joan Morey i Ballester.

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. Sra. Encarna Magaña, RGE núm.
2130/91, relativa al pla director de residus urbans a Eivissa-
Formentera.

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

Palma, 27 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AT)

El Pla Director de Residus Sòlíds de les illes d'Eivissa
i Formentera està en fase d'elaboració, i esperam poder-lo
presentar en el primer trimestre de l'any 1992 per a la seva
aprovació.

EL DIRECTOR GENERAL,
Luís Morano Ventayol.

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 Marí, RGE núm. 2135/91, relativa a la manca
de serveis en els establiments turístics.

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

Palma, 17 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AU)

Les actes aixecades a les illes d'Eivissa i Formentera
per falta de serveis en els establiments turístics han estat les
següents:

- Tres en el municipi d'Eivissa.
- Tres en el municipi de Santa Eulàlia.
- Una en el municipi de Sant Josep.
- Una en el municipi de Formentera.

En relació a les mesures que es pensen prendre perquè
no es reprodueixin aquests fets, he de manifestar-vos que
després de múltiples reunions amb els representants de les
associacions empresarials d'agències de viatges i allotjaments
turístics, s'ha arribat a un acord per efectuar un estudi sobre
normes de contractació entre tour-operadors i empresaris del
sector, i s'ha encarregat un estudi jurídic sobre aquest tema i la
seva adequació a la normativa de la C.E.E.; una vegada a
disposició, es prendran les mesures que es considerin oportunes
d'acord amb aquest estudi.
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Palma, 12 de desembre del 1991.
EL CONSELLER DE TURISME,
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'Institut de
Relacions amb Europa que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 2241/91,
relativa a les actuacions de l'Institut de Relacions amb
Europa.

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

Palma, 28 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AV)

Les actuacions previstes per a l'any 1992 per
l'Institut de Relacions Europees són les següents:

Amb caràcter general, la participació en les activitats
de les organitzacions europees a les que pertanyem, el suport
en la mesura de les nostres possibilitats als diferents
departaments del Govern i a les diferents institucions de la
CAIB que ho sol.1icitin, en les seves relacions amb les
institucions comunitàries.

Desenvolupament dels següents projectes europeus:

- Campanya de les platges i ports d'Europa.

- Segon volum de la Guia d'Itineraris Culturals de les
Regions d'Europa, projecte subvencionat per segona vegada
consecutiva per la comissió de la C.E.E.

- Publicació dels resultats de la primera fase de la
"Investigació sobre el potencial i problemàtica turística de les
Regions d'Europa" i desenvolupament de la segona fase.

- Començament del projecte "Catàleg d'establiments
hotelers de caràcter de les Regions d'Europa".

- Recepció de 45 alumnes de l'Escola de Turisme de
Balears, per a la realització de les seves pràctiques a l'Institut.

- Coordinació de la campanya de 1992 de les
banderes blaves dels ports i platges d'Europa a Balears.

EL DIRECTOR,
Fernando Lozano Hernando.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'Institut de
Relacions amb Europa que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 2245/91,
relativa al personal de l'Institut de Relacions amb Europa. 

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

Palma, 28 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AX)

L'Institut de Relacions amb Europa disposa
actualment de tres persones:

El director de l'Institut de Relacions amb Europa.
El secretari de l'Institut de Relacions amb Europa.
Un auxiliar administratiu, contractat com eventual.

EL DIRECTOR,
Fernando Lozano Hernando.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'Institut de
Relacions amb Europa que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 2246/91,
relativa a les activitats de l'Institut de Relacions amb Europa.

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

Palma, 28 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AY)

L'Institut de Relacions amb Europa fou creat per
Ordre de la Presidència del Govern de la CAIB del 8 de juliol
del 1991 (BOCAIB 11-07-1991).

Des de la seva creació, hom ha de destacar les
següents activitats:

- Representació de la CAIB a les institucions europees
a les quals pertany.

- Assemblea de les Regions d'Europa, participació en
les tasques del Comitè Permanent i del "Buró".

- Participació en l'Assemblea General de la
Conferència de les Regions Perifèrico-Marítimes (C.R.P.M.)

- Participació en l'Assemblea General de la Comissió
Illes.

- Participació en l'Assemblea General del Centre
Europeu per al Desenvolupament Regional (CEDRE).

- Participació en les tasques del Consell Consultiu de
les ColAlectivitats Regionals i Locals davant la C.E.E.

- Direcció de la Delegació Permanent per al Turisme
de l'Assemblea de les Regions d'Europa.
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- Organització a Palma de Mallorca de la reunió del
Comitè Executiu de la Delegació Permanent per al Turisme
de la ARE (16 de novembre del 1991)

- Desenvolupament del Projecte Pilot de la
campanya Platges i Ports d'Europa a onze platges d'Eivissa.

- Preparació del segon volum de la Guia d'Itineraris
Culturals de les Regions d'Europa. Aquest projecte ha estat
subvencionat per la Comissió de la C.E.E. per segona vegada
consecutiva, amb 50.000 ecus; en aquests moments estam
preparant un conveni de colAlaboració amb el Consell
d'Europa referit a aquest projecte.

- Acabament de la primera fase de la "Investigació
sobre el potencial i problemàtica turística de les Regions
d'Europa". Esperam publicar els resultats d'aquesta primera
fase en el primer trimestre del proper any.

- Organització a Palma de l'Assemblea Anual del
Grup IV de Treball de l'ARE: Cultura i Turisme (dies 26 i 27
de setembre del 1991)

- Organització de la participació dels conferenciants
estrangers en el Congrés Internacional de Turisme i Medi
Ambient (ENVITUR), Palma de Mallorca del 13 al 15 de
novembre del 1991.

- Organització a Palma de l'Assemblea General de la
Fundació Europea d'Educació Ambiental -F.E.E.E.- del 22 al
26 de novembre del 1991. Aquesta és l'organització que
concedeix les banderes blaves de les platges i ports d'Europa.

EL DIRECTOR,
Fernando Lozano Hernando.

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. Pere Sampol, RGE núm.
3118/91, relativa a la reestructuració del Servei de
Veterinaris.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 15 de gener del 1992.

EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

AZ)

És evident que la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social té competències en matèria de sanitat ambiental, salut
pública i activitats classificades -molestes, perilloses,
malsanes i nocives-, competències que no són exclusivament
seves, sinó que són compartides i concorrents amb les
competències en dites matèries d'altres conselleries i també
d'altres administracions públiques -central, institucional i
local-. En el mateix sentit, també les competències i, en
conseqüència, les funcions a desenvolupar en relació amb les
esmentades matèries, són concorrents i compartides entre
diversos cossos de funcionaris que ostenten diverses
titulacions professionals i pertanyen a diversos organismes,
i fins i tot entre diversos cossos de funcionaris que pertanyen
a la pròpia Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, sense cap
més limitació que les que es derivin de la pròpia titulació
determinant de les seves activitats professionals.

És per això que en matèries de sanitat ambiental, salut
pública i activitats classificades tenen competències i han de
desenvolupar les seves funcions, en la majoria dels casos
compartides i concorrents, els funcionaris tècnics superiors dels
cossos sanitaris de la conselleria: metges, farmacèutics i
veterinaris, tant si provenen dels anomenats "Cossos de
Metges, Farmacèutics i Veterinaris Titulars", com si provenen
o pertanyen a altres cossos sanitaris -per exemple: "Médicos de
Sanidad Nacional","Farmacéuticos de Sanidad Nacional" o
"Cuerpo Nacional de Veterinarios"-, o bé pertanyen a cossos
propis de la nostra comunitat autònoma, creats per la Llei de
Funció Pública -per exemple: "Cossos Facultatius de l'Escala
Sanitària"-, o fins i tot cossos tècnics superiors amb titulació
professional  que els permeti actuar professionalment en relació
a les matèries esmentades -per exemple: Cossos Facultatius
d'Enginyeria Industrial o de Camins-.

Òbviament, com hem indicat, aquestes funcions a
desenvolupar per tots els cossos de funcionaris tenen els límits
propis de la seva titulació professional; així, per exemple, un
veterinari no podrà actuar respecte a qüestions assistencials
sanitàries o de control de les condicions d'una clínica, per la
mateixa raó que un metge no podrà actuar respecte de
condicions organolèptiques de la carn per al consum humà o de
les condicions que ha de reunir una sala de trossejar o un
escorxador. Però, en general, les funcions a desenvolupar per
a la promoció de la salut de la població i les condicions
higiènico-sanitàries, medio-ambientals i de salubritat dels
productes per al consum humà i dels diversos centres,
establiments i activitats productives i/o de prestació de serveis
als ciutadans, es poden dur a terme vàlidament, lícita i
competent per part dels funcionaris dels cossos esmentats a la
seva pregunta, ja siguin metges, veterinaris o farmacèutics, de
manera indistinta i polivalent.

Precisament per això, i per aconseguir racionalitzar
l'actuació d'aquests funcionaris generalment infrautilitzats
durant anys per les administracions públiques de les quals
depenien, per potenciar les seves actuacions en defensa de la
salut pública de la nostra població millorant la seva dedicació
i la seva organització, així com per dignificar també les seves
funcions, la seva autoritat professional i les seves condicions de
feina -tant econòmiques com en mitjans personals i materials
de suport a les seves activitats-, és per això que la conselleria
s'ha decidit a dur a terme la profunda reestructuració d'aquests
cossos de funcionaris, en especial dels veterinaris i
farmacèutics titulars. Al mateix temps, la seva reestructuració
i reorganització, en especial en el cas dels metges titulars, és
també una lògica conseqüència del desenvolupament de la
reforma sanitària, segons les previsions de la Ley General de
Sanidad, que com a norma bàsica ens obliga en aquest aspecte.

A propòsit d'això, he de ressaltar que el nostre decret
s/. els metges titulars, si bé fou impugnat per representants
metges, és cert que el Tribunal Superior de Justícia de Balears,
Sala del Contenciós-Administratiu, ens ha donat la raó,
rebutjant de pla el recurs contenciós-administratiu
d'impugnació que aquells interposaren, malgrat que en previsió
de la implantació per part d'INSALUD dels corresponents
Equips d'Atenció Primària, prevists en la reforma sanitària per
la Ley General de Sanidad, hem acordat deixar suspesa
l'aplicació d'aquest decret, nº 151/89 de 14 de desembre
publicat al BOCAIB nº 162 de 30 de desembre del 1989,
d'acord amb el Ministeri de Sanitat i Consum i com a resultat
del compliment per l'entitat gestora responsable de l'assistència
sanitària, l'INSALUD, de les seves obligacions respecte de la
implantació d'aquests E.A.P. 
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D'altra banda, indubtablement hem donat una àmplia
'informació de la reestructuració dels serveis veterinaris i
farmacèutics oficials, no només mitjançant diverses
informacions en el mitjans de comunicació, en els quals s'ha
tractat la qüestió en diverses ocasions, sobre tot pel que fa als
veterinaris, sinó principalment, en el fet fonamental que els
decrets de reestructuració han estat publicats en el BOCAIB,
concretament el relatiu als Serveis Veterinaris -decret nº
153/1989 de 14 de desembre- en el BOCAIB nº 8 de data 18
de gener del 1990, i el relatiu als Serveis Farmacèutics -decret
nº 152/1989 de 14 de desembre- en el BOCAIB nº 9 de data
20 de gener del 1990; aquests decrets, a més, han estat
sotmesos a informació publica durant un termini de 20 dies,
que en la realitat es va ampliar en més de mig any, fins dia 20
de juliol del 1990, data en què, no havent-se produït cap
alAlegació, es publicaren en el BOCAIB nº 89 els dos decrets
del Govern i s'aprovaren definitivament ambdues
reestructuracions.

A més a més, quan o s'a efectuat hl'aplicació de la
reestructuració en el cas dels veterinaris -una vegada
superades les fases del concurs d'acoplament i de la oposició-
la nostra conselleria ha dirigit una carta circular a tots els
ajuntaments amb suficient informació al respecte. També es
va ordenar als veterinaris titulars, en reunions prèvies a la
posada en marxa de la reestructuració, que ho comunicassin
i informassin adequadament els ajuntaments on fins aleshores
prestaven els seus serveis.

Pel que fa a l'assessorament i suport tècnic que els
ajuntaments necessitin en les matèries sanitàries de la seva
competència, la Ley General de Sanidad, a l'article 42, ja
estableix com a norma bàsica que: "deberán recabar el apoyo
técnico del personal y medios de las areas de salud, en cuya
demarcación estén comprendidos", i afegeix que el personal
sanitari dels serveis de la comunitat autònoma que presti
aquest suport als ajuntaments en aquestes matèries "tendrá la
consideración, a estos solos efectos, de personal al servicio
de los mismos", i en conseqüència, així ho disposa també la
disposició addicional sèptima de l'esmentat decret de
reestructuració dels serveis veterinaris, que ordena que els
ajuntaments hauran de demanar aquest suport, en el seu cas,
"a través del Coordinador del Sector Sanitari Veterinari, en la
demarcació del qual estiguin compresos", i per facilitar encara
més aquesta comunicació quan faci falta, la nostra conselleria
indicava als ajuntaments a l'esmentada carta circular que ho
podien solAlicitar al Centres Comarcals de Salut corresponents
-Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa-, propis d'aquesta
conselleria, la direcció i telèfon dels quals s'indicava.

Per acabar, no creim que aquesta reestructuració
signifiqui cap alteració o problema en l'estructura de les que
el Sr. Diputat anomena "Juntes Locals de Sanitat", que són en
realitat els anomenats "Consells Municipals de Sanitat",
prevists  en la base 24 de la Ley de Bases de Sanidad
Nacional del 26 de gener del 1944, ja que aquest consells es
pot dir que no s'han constituït mai en els municipis d'Espanya
i per tant tampoc a les Balears i, si en qualque cas estrany
s'han arribat a constituir formalment, en la pràctica quasi mai
han funcionat. Però avui estan, per afegitó, obsolets i han
caigut en total desús ja que en la seva estructura formal
s'integraven un arquitecte, un enginyer, que en molts
ajuntaments no existien i, a més, un metge designat per F.E.T.
i de les J.O.N.S.

És obvi que després de promulgar-se la Ley General
de Sanidad que sanitàriament ordena el territori en zones
bàsiques de salut, que freqüentment inclouen diversos
municipis, i que contempla la implantació d'un equip
d'atenció primària per a tots ells i que, com hem dit, a més a
l'article 42 s'ordena que els ajuntaments per poder atendre les
seves necessitats en matèria sanitària i de salut pública han de
demanar suport tècnic als serveis de la comunitat autònoma
en la seva àrea de salut corresponent, ha derogat clarament en
aquell punt la base 24 de la Ley de Sanidad de 1944 que,

d'altra banda, repetim, s'havia convertit de fet i pràcticament en
lletra morta pel que fa a la constitució i funcionament dels
esmentats Consells Municipals -o Juntes Locals, com diu el Sr.
Diputat- de Sanitat.

Palma, 7 de gener del 1992.
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. Sebastià Serra, RGE núm. 3158/91,
relativa a la viabilitat de l'empresa ''Astilleros de Mallorca, SA."

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

Palma, 18 de desembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

BA)

La Conselleria de Comerç i Indústria creu en la
viabilitat de l'empresa "Astilleros de Mallorca" sempre i quan
es dugui a terme el pla de viabilitat presentat per aquesta
empresa davant PYMAR -"Pequeños y Medianos Astilleros en
Reconversión"-, empresa participada en un 50% per
l'administració central, i davant la gerència del Sector Naval,
organisme del Ministeri d'Indústria, Direcció General
d'Indústria. En aquest pla es contempla una reestructuració de
l'activitat empresarial i unes aportacions de capital per part dels
organismes esmentats anteriorment i també per part de la
titularitat de l'empresa.

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. Llorenç Rus, RGE núm. 3165/91,
relativa a la finalització de centres de salut a diversos
municipis.

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

Palma, 28 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

BB)

La posada en marxa dels Centres de Salut de les Zones
Bàsiques de Salut ve condicionada, en tot cas, a les previsions
i possibilitats de l'INSALUD com a entitat gestora de
l'assistència sanitària, per dotar-la dels corresponents equips
d'atenció primària, per la qual  cosa, sense la prèvia aprovació
de la dotació d'aquestes, resulta difícilment realitzable un
projecte de Centre de Salut adequat a aquestes previsions. En
conseqüència,  la situació dels casos plantejats és la següent:
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SÓLLER: Està pendent de la decisió per part de
l'INSALUD sobre si aquest Centre de Salut havia de disposar
o no de Servei de Radiologia, ja que l'obertura del túnel a mig
termini influïa en aquesta decisió. No obstant això, s'ha optat
per deixar l'espai i en el seu moment es dotarà o no segons
procedeixi. D'altra banda, s'està tramitant l'oportú conveni de
cofinançament. S'estima que les obres finalitzaran a mitjans
d'aquest any, i el seu cost és de 20 milions de pessetes.

LLUCMAJOR: Estava pendent de la redacció del
projecte del Centre que ja està visat pel ColAlegi d'Arquitectes
i està en tràmit el conveni de cofinançament de les obres.
S'estima que les obres acabaran a mitjans d'aquest any, i el
seu cost és de 18 milions de pessetes.

SA POBLA: L'ampliació del Centre Sanitari ocuparà
part del ColAlegi Tresorer Cladera. Aquest colAlegi fou
declarat ruïna per part de l'ajuntament i fins fa uns mesos no
es va definir el projecte del nou centre escolar, que era el
requisit previ necessari per saber de quin espai es disposava.
Ja es coneix i l'arquitecte ha realitzat un avantprojecte;
actualment s'està redactant el projecte definitiu segons les
directrius marcades conjuntament per la conselleria i
l'INSALUD. S'estima que les obres finalitzaran a finals
d'enguany i tenen un cost previst de devers 20 milions de
pessetes.

BANYALBUFAR: Aquest centre no s'ha de fer, ja
que està fet des del 1984 i en funcionament i fins i tot integrat
en el corresponent Centre de Salut de la Zona Bàsica
d'Esporles. S'havia d'ampliar, cosa que ja s'ha fet. L'ampliació
consistia a habilitar un espai disponible a la mateixa planta i
equipar- la, i el seu cost és de 900.000 pessetes.

ESTELLENCS: S'hi donen les mateixes
circumstàncies que en el cas de Banyalbufar. 

Palma, 19 de gener del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT

SOCIAL.

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. Llorenç Rus, RGE núm.
3166191, relativa al Consell Interterritorial de Sanitat.

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

Palma, 15 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

BC)

Les despeses que va ocasionar la celebració del
Consell Interterritorial de Sanitat foren: 6.370.568 pessetes,
amb càrrec a la partida 18000 . 411100 . 22706 en la quantia
de 3.665.347 pessetes, i la resta amb càrrec a la partida 18000
. 411100 . 28601.

Palma, 9 de gener del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT

SOCIAL.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit que conté la
contestació a la pregunta RGE núm. 3258/91, relativa als
acords concrets als quals va arribar el President del Govern de
les Illes amb el Ministre per a les Administracions Públiques.

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

Palma, 22 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA,
Francesc Gilet i Girart

BD)

COMISSIÓ BILATERAL DE COOPERACIÓ
ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT-COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS. 

ORDRE DEL DIA

1.- Situació en què es troben els traspassos pendents
i examen de les solAlicituds d'altres traspassos plantejats per la
Comunitat Autònoma.

2.- Examen dels convenis existents.

3.- Anàlisi de la conflictivitat.

4.- Consideracions sobre els problemes específics
plantejats per la Comunitat Autònoma en relació amb el seu
finançament.

5.- Criteris de funcionament de la Comissió de
Cooperació.

6.- Precs i Preguntes.

VI.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 11 de febrer del 1992, admeté a tràmit l’escrit
RGE núm. 360/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita l'ampliació del
termini d'esmenes al Projecte de Llei de comunitats balears
assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, RGE núm. 3344/91, publicat al BOPIB núm. 17,
de 24 de gener del 1992.

Aquesta ampliació del termini d'esmenes acabarà el
proper dia 7 de març, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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