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TEXTOS EN TRAMITACIÓ

III.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

Molt. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1473/91,
relativa a les exigències de la CEE en l'elaboració del
formatge.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

A)

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té coneixement
de la proposta de reglament (CEE) del Consell per la qual
s'estableixen les normes sanitàries aplicables a la producció
i comercialització de llet crua, llet destinada a l'elaboració de
productes a base de llet. D'aquest document en té
coneixement a través del COM (89) 667 final, de 5 de febrer
del 1990 i per les converses que es mantenen amb l'INDO.

D'aprovar-se aquesta proposició de reglament, sense
modificacions no afectaria l'elaboració de formatge artesà en
virtut de la possibilitat d'excepcions que contemplen els
articles 7.3, 7.4, i 8.1 i la proposta del MAPA que demana
que es considerin als efectes de productes tradicionals, els
formatges del catàleg de formatges publicat al MAPA.

La Conselleria ha fet i fa un seguiment de la
negociació de la proposta del Reglament mitjançant les
reunions i comunicacions amb l'INDO i amb els membres del
GEIE.

No fa falta fer arribar la preocupació de la Conselleria
pels efectes de l'aplicació del Reglament per les circumstàncies
esmentades abans.

Palma, 18 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.

Molt Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1478/91, relativa a la destrossa produïda al jaciment talaiòtic de
Son Sastres terme municipal de Capdepera.

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

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

B)

En relació a aquesta pregunta, exposam a continuació
les actuacions duites a terme per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

17/ setembre 1991.- El regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Capdepera remet un FAX a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports notificant els fets.
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18/ setembre 1991.- Desplaçament de dos inspectors
de patrimoni històric a Son Sastres.

18/ setembre 1991.- El parlamentari Sr. Pere Sampol
denuncia els fets a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports.

23/ setembre 1991.- La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports signa la providència d’incoació de
l’expedient sancionador als presumptes responsables de la
infracció.

25/ setembre 1991.- Es notifica a l'Ajuntament de
Capdepera l'inici de l'expedient sancionador, al mateix temps
que es demana a la corporació municipal que informi sobre
els següents punts:

Noms i adreces dels titulars de la finca de Son
Sastres, així com de la promotora-constructora i dels
responsables de la direcció d'obra.

Actuacions realitzades per la corporació en relació
a les esmentades obres.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1521/91, relativa a les excavacions arqueològiques.

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

Palma, 28 d'octubre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

C)

En el camp de l'arqueologia, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, ha donat prioritat a les labors
d'inventari i preservació dels jaciments arqueològics. Per tot
això, les excavacions arqueològiques dutes a terme es limiten
a casos molts concrets i que disposen d'una font de
finançament distinta dels fons autonòmics.

Durant l'any 1991 s'han renovat els permisos
d'excavacions a: Sa Mesquida (Santa Ponça), Pollentia
(Alcúdia), Son Ferrandell (Valldemossa), i es Pouàs (Eivissa).

Quant a les excavacions d'urgència, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports disposa d'una partida de
5.000.000 pts. per afrontar aquestes excavacions al pati del
Museu de Mallorca, al jaciment de Torralba d'en Salord a
Menorca i al de Via Romana a Eivissa.

Les actuacions a curt termini es desenvolupen
d'acord amb les necessitats que sorgeixen i segons les
prioritats establertes a la carta arqueològica.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1529/91, relativa als projectes d'investigació de la Conselleria
de Cultura.

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

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

D)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha donat
suport als següents projectes d'investigació i estudis:

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

- Institut de Musicologia, Pau Villalonga.

Per investigació d'obres d'arxiu 500.000 pts.

- Coll Pérez Magdalena.

Investigació arxiu musical Institut d'Estudis Baleàrics
25.160.000 pts.

DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

Concedir deu beques d'investigació amb 840.000 pts
cadascuna a les persones que a continuació es relacionen:

Marimon Riutort, Antoni.

"Les repercussions de la guerra de Cuba i de les
Filipines a les Illes Balears".

Company Matas, Arnau.

"Dinàmica social i poder local a Mallorca".

Mesa Adamuz, Teresa.

"La imatge de la dona als mitjans de comunicació de
les Illes".

Reus Morro, Jaume.

"La imatge de la dona a la pintura del segle XX a
Mallorca"

Blázquez Salom, Macià.

"Turisme i medi ambient a les Balears. Del conflicte
a la simbiosi. Situació i possibilitats didàctiques a les
comarques sud-occidentals de Mallorca (Calvià i Andratx)".

Fullana Puigserver, Pere.

"Plantejaments socials a Mallorca: transició d'una
societat de base agrària a una societat turística (1875-1975)".
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Pons Valens, Joan Manuel.

"Els foners balears i la seva participació a les guerres
del món antic".

Sampol Fullana, Gabriel.

"Les fonts i els inèdits de Llorenç Villalonga".

Calafat Rivas, Antònia Maria.

"Projecte de treball per a un catàleg d'obres i una
bibliografia de Ramon Llull".

Beltran Munar, Miquel Àngel.

"Repercussions dels espirituals a la societat
mallorquina del segle XIV".

Infrastructura i projectes (I + D).

a) Infraestructura.- 25.160.000 pts.

b) Projectes d'investigació.- 64.846.800 pts.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

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. 1530/91,
relativa als projectes d'investigació de la Conselleria de
Comerç.

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

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

E)

La Direcció General d'Indústria durant l'any 1991 ha
duit a terme els següents projectes d'investigació i estudis:

- Estudi de la qualitat del aire a Menorca previ al
funcionament de l'ampliació de la C.T. Maó, realitzat per
personal i medis propis.

- Estudi de l'aportació de contaminants
centreeuropeus a la conca mediterrània, dins el Programa
EROS 2000 de la CEE, en colAlaboració amb la Universitat de
les Illes Balears i el CSIC, les tasques corresponents
realitzades per personal i mitjans propis.

- Preestudi de l'impacte atmosfèric d'una planta
incineradora de RSU a "Son Reus", encarregat a la
Universitat Politècnica de Barcelona. L'import del qual ha
estat de 727.999 pts.

- Estadístiques energètiques de les Illes Balears,
corresponents al 1990, realitzat per personal propi.

- Aplicacions d'estalvi i noves tecnologies
energètiques a Balears, amb colAlaboració amb GESA, les
tasques corresponents realitzades per personal propi i de
l'Institut Balear de
Disseny.

- Estudio del Cs-137 en la Comunidad Autónoma de
Baleares, comunicació presentada a la "XVII Reunión Anual de
la Sociedad Nuclear Española", a Palma octubre del 1991.

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. Sebastià Serra, RGE núm.. 1533/91,
relativa als projectes d'investigació de la Conselleria.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

F)

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, està duent a
terme al llarg de l'any 1991, més de cent estudis i assaigs
d'investigació i experimentació vegetal a finques
colAlaboradores dels agricultors que es prestin a això. Aquests
estudis i assaigs s'agrupen en 60 tipus o models que es detallen
a la relació adjunta, referenciats des del núm. 1 al 60.
Òbviament, alguns estudis es repeteixen a diferents finques. La
finançació d'aquesta campanya per part de la Conselleria
ascendeix a 14.359.000 pessetes.

A més s'estan realitzant dos projectes d'investigació en
colAlaboració amb l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia
Agrària i Alimentària que són:

1.- Estudi i millora del cultiu de fruits secs i per a
l'assecatge a les Balears, amb la participació del personal tècnic
de la Conselleria i de la Diputació General d'Aragó.

2.- Millora del cultiu de les varietats tardanes del
taronger a les Balears, amb la participació del personal tècnic
de la Conselleria i la colAlaboració de la Caixa d'Estalvis de
Balears a la seva finca experimental "Sa Canova".

Palma, 21 d'octubre del 1991.
Pere J. Morey i Ballester.

La documentació referida a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1535/91, relativa als
projectes d'investigació de la Conselleria de Treball.

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

Palma, 22 d'octubre del 1999
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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G)

Durant l'any 1991 la Conselleria de Treball i
Transports ha finançat els següents projectes d’investigació
i estudis:

"El transporte exterior de Baleares en el Horizonte
de 1993".

A realitzar pel Departament d'Economia i Empresa
de la UIB i per un import màxim de cinc milions de pessetes,
d'acord amb el conveni de colAlaboració signat durant el mes
de juny del 1991.

"Plan de Orientación laboral de la Juventud".

A realitzar per la um d'acord amb el conveni de
colAlaboració signat durant el mes de febrer del 1991 i per un
import màxim de 12 milions de pessetes.

Palma, 16 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS
Llorenç Oliver i Quetglas

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1536/91, relativa a les modificacions al Poliesportiu
"Príncipes de España".

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

Palma, 11 de setembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

H)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
mitjançant la seva Direcció General d'Esports, en el seu
programa cultural, educatiu i esportiu per al 1991-95, planteja
la necessitat d’una nova orientació per al Poliesportiu
"Príncipes de España".

La Conselleria de Cultura Educació i Esports també
és conscient de la importància que té poder oferir un , centre
esportiu polivalent per a la pràctica de l'esport d'alt nivell a la
nostra comunitat autònoma i en aquest moment té encomanats
diversos estudis sobre l’estat actual del Poliesportiu, sobre els
materials que es varen utilitzar i la concepció estructural de
la seva construcció, diferent a les tendències actuals de les
edificacions esportives. Per altra banda no s'acordarà realitzar
cap actuació directa en el "Príncipes de España", sense tenir
els informes previs sobre el seu estat.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1537/91, relativa a les activitats al Poliesportiu "Príncipes de
España".

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

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

I)

D'octubre a juny

CURS DE MONITORS POLIESPORTIUS
ESCOLARS

Especialitats: Atletisme, Bàsquet, Voleibol, Handbol,
Hoquei, Tir amb Arc, Futbol-Sala, Tennis Taula, Tir de Fona,
Bàdminton.

Hores duració curs: Hores teòriques 167. Hores
pràctiques 187.

D'octubre a maig.

CAMPIONAT ESCOLAR

Especialitats: Atletisme, Bàsquet, Voleibol, Handbol,
Hoquei, Futbol-Sala, Bàdminton.

Solament està programat íntegrament l'atletisme amb
96h.

TORNEIG BÀSQUET D'EMPRESES

A determinar el nombre d'equips i les hores
d'utilització.

ACTIVITATS SUBVENCIONADES

Prohaci Patronat Juvenil: 40 hores mensuals.

Atletisme: Controls i Campionats Autonòmics.

ESCOLES BALEARS ESPORTIVES

Escola Superior de Tennis: 320 hores. Pista mensual
48 hores. Gimnàs mensual.

Escola Superior de Gimnàstica Rítmica i Esportiva.

Escola Superior de Patinatge Artístic.

Escola Superior de Bàdminton.

Falta concretar la programació d'aquestes 3 darreres
especialitats.
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ACTIVITATS PROVES DEL POLIESPORTIU
D'OCTUBRE A JUNY

2 Escoles de Tennis: (126 alumnes) 272 hores/mes.

1 Escola de Judo: (23 alumnes) 16 hores/mes.

1 Escola Rítmica i Esportiva: 22 alumnes) 15
hores/mes.

GRANS ESDEVENIMENTS

III Míting Internacional Rafael Coll, maig 1992.

Campionat d'Espanya d'escacs, petanca i tennis taula
de la Federació d'Esports Silenciosos.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a Presidència, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1538/91,
relativa a les ajudes concedides pel Govern l'any 1991 al
Tercer Món.

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

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

J)

Em plau trametre-vos els documents següents:

1.- Relació de les ajudes concedides.

2.- Relació de les ajudes no concedides.

Li faig constar que els motius de denegació a les
peticions incloses a l'apartat 2n ban estat pressupostaris.

També vos comunic que els criteris per concedir les
ajudes han estat bàsicament sanitaris, educacionals i socials,
i a llocs amb presència de missioners de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l’Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició de tots els senyors diputats.

M. Hble. Sr: 

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1549/91, relativa a l'execució del Pla d'Extensió de l'educació
física als centres docents.

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

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

K)

En resposta a la seva pregunta, exposam en el quadre
que s'adjunta a continuació la situaci6 actual de les obres del
Conveni entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per al desenvolupament del
Pla d'extensió de l'educació física i l'esport escolar als centres
docents no universitaris, d'acord amb l'informe elaborat pels
serveis tècnics de la Direcció General d'Educació.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l’Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada pel Grup Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres,
RGE núm. 1550/91, relativa a la còpia del informe de la
Conselleria relatiu a mesures de control sobre la central
elèctrica de GESA al Port de Maó.

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 ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

L)

La Direcció General d'Indústria encara no ba elaborat
l'informe sobre la contaminació produïda per la C.T. Maó, ja
que no es disposen de dades suficients per emetre conclusions.

Des del mes d'abril del 1990 a febrer del 1991 es
realitzaren mesures per a determinar la qualitat de l'aire previ
al funcionament de la central de Maó. Des del mes de març del
1991 es continuen realitzant mesures per tal d'avaluar la
incidència del funcionament de la central sobre el medi ambient
atmosfèric.

Està previst emetre l'informe final al segon trimestre
del 1992, de qualsevol manera s'adjunta un avançament de
resultats al dia 17 d'octubre del 1991.

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

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball, que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1568/91, relativa a
les solAlicituds per permisos de treball.

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

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M)

La Conselleria de Treball i Transports es va adreçar
a l'Administració Central, competent en aquesta matèria, i
concretament a la Direcció Provincial de Treball, per tal de
recaptar les dades concretes que solAlicita l'esmentat grup
parlamentari.

S'adjunta doncs aquesta documentació que es
refereix als punts 1, 2, 3 i 4 de la pregunta.

Quant al punt 5, s'ha de dir que aquesta Conselleria
no ha mantingut cap reunió concreta per tractar de la
problemàtica dels immigrants amb centrals sindicals i/o
empresarials.

Palma, 4 de novembre del 1991.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble.. Sra. Encarna Magaña, RGE núm.
1578/91, relativa a quan pensa la Conselleria crear la plaça de
veterinari titular per l'illa de Formentera.

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

Palma, 28 d'octubre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

N)

En virtut dels Decrets 153/1989, de 14 de desembre
i 71/1999, de 28 de juny, (BOCAIB de 18 de gener del 1990
i de 1 de Juliol del 1990, respectivament) es va procedir a
reestructurar els Serveis Oficials Veterinaris de la CAIB,
incloent-hi, entre altres aspectes la supressió de la figura de
Veterinari Titular. 

Posteriorment, i per acord del Consell de Govern de
dia 21 de juliol de 1999 (BOCAIB núm. 25 de 23 de febrer
del 1991) es va aprovar la nova Relació de Llocs de Treball
que corresponia als antics Sanitaris Locals Veterinaris (pàg.
1.372 de l'esmentat BOCAIB) la provisió dels quals es va
realitzar a través de la Convocatòria de Concurs
d'Acoblament, aprovada pel Decret 7/1991, de 24 de gener
(BOCAIB núm. 25 de 23 de febrer del 1991) i resolta per
Resolució d'aquest conseller, de 23 d'abril del 1991 (BOCAIB
núm. 62 de 16 de maig del 1991).

Aquesta Relació de Llocs de Treball inclou la creació
de: quant a Eivissa-Formentera: 1 coordinador del sector
sanitari veterinari a Eivissa-Formentera, 1 inspector
d'escorxadors i indústries càrniques i cinc veterinaris de sector,
tots ells amb residència indistinta en el sector que inclou
ambdues illes. Un cop realitzat el Concurs d'Acoblament, en el
qual es varen oferir la totalitat d'aquests llocs, sols es va proveir
el lloc de coordinador del sector, la resta dels llocs de treball
varen quedar vacants per manca de peticionaris. Per tot això,
aquests llocs de treball es varen incloure a la convocatòria de
l'oposició lliure per a l'ingrés en el Cos Facultatiu Superior,
Escala Sanitària, Especialitat Veterinari, els opositors aprovats
de la qual, seran destinats, entre altres llocs, al sector
d'Eivissa-Formentera.

Palma, 24 d'octubre del 1991.

EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Joan Simarro i Marqués

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble.. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1599/91, relativa a la
revitalització del Pla de Mallorca.

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 ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

O)

La Conselleria de Comerç i Indústria no té cap línia
concreta d'actuació dins el Pla de Mallorca. Els nostres
programes estan oberts a tot el territori que comprèn la
Comunitat Autònoma.

La Conselleria de Comerç i Indústria a través de
Foment Industrial, està fent un estudi de disponibilitat de Sòl
Industrial de tota la CAlB per tal d'elaborar un Pla Director de
Sòl Industrial dins del qual i a petició de la Mancomunitat del
Pla, l'esmentada Mancomunitat, tendrà un tractament especial.

Foment Industrial va adquirir, davant la possibilitat
d'implantació de noves indústries, uns terrenys a Son Dalmau,
al Terme Municipal de Petra.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
la Funció Pública, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1602/91,
relativa als cursos de formació de personal.

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

Palma, 28 d'octubre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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P)

1r.- Durant l'any 1991 es realitzaren deu cursos de
Formació i Perfeccionament.

2n.- Els han impartit:

Pilar López Ugarte
José Amengual Antich
Miguel Bibiloni
José R. Ahicart
José Blat Jimeno
AntonioMas
Vicente Matas
Bartolomé Mora
José Carlos Pérez
Bernat Ramis Ripoll
Antonio Ramis Alós
Luis Segura Ginard

2n.1.- Programació

Planificació i control a les administracions
públiques.

Introducció a l'informàtica
Assistència Jurídica
Aplicació de l'informàtica al directiu
Documentació
Arxiu
Informació i comunicació
Ofimàtica, introducció
Administració de personal
Sistema de gestió econòmica i pressupostària

3r.- El nivell d'assistència, fins ara, tot tenint en
compte que s'estan impartint, és del cent per cent dels
admesos.

4t.- El pressupost total dels cursos de Formació i
Perfeccionament és de dos milions de pessetes.

Palma, 21 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Joan Simarro i Marqués

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble.. Sr. Josep Alfonso, RGE núm. 1620/91,
relativa als assessors ilo personal de confiança de totes les
conselleries detallant tipus de relació amb CAIB i
remuneració econòmica.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Q)

El tipus de relació d'aquest personal amb la Comunitat
Autònoma és de personal eventual.

Pel que fa a les persones i a la remuneració econòmica
les dades que apareixen a la nòmina del mes de setembre són:

Llinatges i nom Conselleria Remuneració

Llull Capó, Domingo Sanitat 347.011
Novas Alemany, J.J. Presidència 402.753
Segura Aguiló, Mig. Ad.Presidència 249.420
Barrado Dochao, Man Agr. i Pesca 206.848
Jimenez Martinez, E. Presidència  350.430
Sánchez Parres, Mig Agr. i Pesca 317.950
Serra Cifre, Fca.Ma Agr. i Pesca 188.416
Vicens Mir, Bme. C.E.Esports 307.318
Vellibre Roca Ed. Ad.Presidència 523.822
Morey Morell, Jaume Presidència 354.597
Llull Vallespir Mig Ad.Presidència 351.423
Ratier Nadal Ma T. Presidència 107.220
Grau Montaner J.M. O. Ord.Terr. 416.666
Ferrando Valverde J Ad.Presidència 249.420
Espailargas Barce1ó C.E. i Esports 357.399
Torres Bornis J.L. Ord.Terr. 129.134
Alomar Collado B. S. i S.S. 369.056

Palma, 21 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE lA FUNCIÓ PÚBLICA
Joan Simarro i Marqués

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1627/91, relativa a les despeses en publicitat.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

R)

En relació a quines són les despeses en publicitat que
ha realitzat la Conselleria de Cultura durant el primer semestre
de l’any 1991, s'especifiquen a l'annex quines són les empreses
amb què s'ha contractat aquesta publicitat amb el detall per
cada mitjà de comunicació i la quantia de cada contracte.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

La documentació esmentada a la resposta, queda
dipositada al registre de l'oficialia major d'aquesta cambra, a
disposició de tots els senyors diputats.



B.O.P.I.B. Núm. 22 - 28 de febrer del 1992 849

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.
1628/91, relativa a les despeses en publicitat de la
Conselleria.

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

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

S)

1.- La publicitat es contracta a vegades directament
i a vegades a través d'empreses especialitzades.

La relació de despeses i empreses es la següent:

Rey Sol SA- 416.388
Editora Balear SA- 3.730.266
Hora Nova SA- 2.994.185
Premsa d'Inca.- 53.760
Revista Lluc.- 26.500
Revista Bona Pau.- 40.320
Revista PIME.- 232.500
O.AS.I.S.-25.200
Imagen de Publicidad y Marketing SA- 533.120
Binomio de Publicidad SA.- 442.400
Mediterranea Internacional de Publicidad SA-

6.324.946
Clave de Publicidad SAL.-11.734.810

2.- Dins aquestes despeses s'ha de remarcar que
s'han dut a terme les següents campanyes:

Divulgació de Protecció Civil.- 1.430.471
ExpoJove.-7.332.810
Telèfon del Menor.- 2.054.024
Carnet Jove.- 1.148.560
Campanya de captació de voluntaris de Protecció

Civil.- 4.402.630

La resta de les despeses correspon a la publicitat del
SIAC, de l'AVD i del Tourist Attention que són serveis al
públics que, com es pot comprendre fàcilment, necessiten
d'una actuació quasi constant en publicitat per tal que el
ciutadà el conegui i pugui tenir-hi accés amb més facilitat.

D'altra banda, dins les despeses d'expojove s'ha de
remarcar que hi ha nombroses insercions a la premsa forana
com són Dijous d'Inca, s'Arenal, Ressò, Sóller, Felanitx, etc.

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia, que conté la contestació a la Pregunta formuladan
per l'Hble.. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1629/91, 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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

T)

1.- Revista Desenvolupament sobre línies crèdits
PIMES.-
224.000.- Premsa.- Empresa Adjud: K.B.A.S.A.

2.- Anuncis diversos periòdics "millorar el seu demà"-
368.480.- Premsa.- Empresa Adjud: Binomio Públic.

3.- Anunci comercial, Diari Mallorca, "EXPO JOVE"-
202.070.- Premsa.- Empresa Adjud: Edit. Balear.

4.- Cartells "Beques per a la recerca i ampliació
d'estudis a l'estranger 1991-1992"- 130.174.- Cartells.- Empresa
Adjud: Imp. Politècnica.

5.- Muntatge original Beques 15 mòduls diversos
periòdics.-379.680.- Premsa.- Empresa Adjud: Binomio Públic.

6.- Anunci periòdic "El Dia 16"- 156.800.- Premsa.-
Empresa Adjud: Rei Sol S.A

7.- Repartiment cartells "Beques estranger", Palma,
Eivissa i Menorca- 128.800.- Cartells.- Empresa Adjud: Matas
Public.

Palma, 4 de novembre del 1991.
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Funció Pública, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1630/91,
relativa a les despeses en publicitat. Vos ho comunic perquè en
tengueu coneixement i als efectes que en prossegueixi la
tramitació reglamentària.

Palma, 28 d'octubre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

U)

1r.- Sobre quines despeses en publicitat ha realitzat la
Conselleria de la Funció Pública durant el primer semestre del
1991, aquestes han ascendit a un total de quatre-centes-setanta-
dues mil quatre-centes seixanta pessetes. (472.460,-)
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2n.- Referent a les empreses amb les quals s'ha
contractat aquesta publicitat i quina ha estat la quantia de
cada contracte, aquestes són:

Clave de Publicidad, SAL. (217.7'213,-).
Clave de Publicidad, SAL. (55.552,-).
Clave de Publicidad, SAL. (87.158,-).
Clave de Publicidad, SAL. (45.494,-).
Clave de Publicidad, SAL. (41.664,-).
Clave de Publicidad, SAL. (24.846,-).

3r.- Referent a quin és el detall per cada mitjà de
comunicació i tenint en compte que es fa per donar publicitat
als Concursos i Oposicions que realitza aquesta CAIB, es fan
servir
els periòdics següents:

-Ultima Hora.
-Diario de Mallorca.
-Baleares.
-E. Día 16.
-Diario de Ibiza.
-Diario de Menorca.

Palma, 23 d'octubre del 1991.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marqués.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta
formulada per l'Hble.. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1631/91, relativa a les despeses en publicitat de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

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

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

V)

1r.- 22.897.777,- pessetes.

2n.- Amb cap.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha realitzat
cap tipus de contracte amb empreses de publicitat.

3r.-

Hora Nova SA 6.446.832,- ptes.
Editorial Menorca SA 12.432,- ptes.
Unión de Payeses Menorca. 752.080,- ptes.
Gráficas Miramar. 836.340,- ptes.
Indústrias Gráficas Mallorquinas SA 749.000,- ptes.
Viajes y Vacaciones SA 1.680.000,- ptes.
Publicidad Continental SA 407.680,- ptes.
Nuevas impresiones. 2.255.691,- ptes.
Nimbus Publicidad SA 4.776.746,- ptes.
Ultima Hora SA 1.367.520,- ptes.
José Milian Prades (Impresrapit). 1.130.864,- ptes.
Miguel Salom Cañellas. 50.000,- ptes.
Jaime Bibiloni Verd (Papeleria). 6.145,- ptes.
Tipo Kron SA ALpha. 50.400,- ptes.
Rey Sol SA 556.192,- ptes.
Editora Balear SA 1.142.422,- ptes.
Prensa Diari Pitiusa SA 615.833,- ptes.

K.BA SA 61.600,- ptes.
Viajes y Vacaciones SA 1.680.000,- ptes.

Detall Nimbus Publicitat.

-694.400,- Anunci mtimo. Hora 12 i 13 de gener del
1991.

-180.800,- Muntatge 3 anuncis i 21 copies per als
distints medis.

- 530.880,- Anunci La Prensa de Ibiza 24-12-90
(217.280.-). Anunci Diario de Ibiza 24-12-90 (313.600,- pts).

-474.6'213,- Anunci Diario de Menorca 3 adaptacions
per a Menorca i Eivissa 24-12-90 (146.648,- pts.). Anunci El
Día 16, 22-12-90 Baleares 24-12-90 (328.160,- pts).

-547.545,- Anunci Diario de Mallorca 13-01-90.

-305.760,- Anuncis:

El Dia 1613-01-91.
Diario de Mallorca 13-01-91.
Baleares 13-01-91.
Ultima Hora 12-01-91.
La Prensa de Ibiza 13-01-91.
Diario de Menorca 13-01-91.
Diario de Ibiza 13-01-91.

-343.392,- Anuncis:

La Prensa de Ibiza 13-01-9l.
Diario de Mallorca 13-01-91.

-505.120,- Anuncis:

Baleares 13-01-91.
Diario de Ibiza 13-01-91.

-365.120,-El Día 16 13-01-91

-3l.584,-Diario de Menorca '28-01-91

107.968,- Ultima Hora 06-03-91. Baleares 06-03-91.
Diario de Mallorca 06-03-91. El Dia 16 06-06-91. 

-12.264,- Realització Muntatge Anunci.

- 262.796,- Diario de Ibiza 06-03-91. La Prensa de
Ibiza 06-03-91. Diario de Mallorca 06-03-91. EIDfa 16
06-03-91. Baleares 06-03-91. mtima Hora 06-03-91. Diaria de
Menorca
06-03-91.

-108.729,- Anuncis:

Diario de Mallorca 11-04-91.
Ultima Hora 11-04-91.
El Día 16 11-04-91.
Baleares 11-04-01.
Diario de Menorca 11-04-91.
La Prensa de Ibiza 11-04-91.
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305.760,- Anuncis:

Diario de Ibiza 13-01-91.
Diario de Menorca 13-01-91.
La Prensa de Ibiza 13-01-91.
Ultima Hora 13-01-91.
Diario de Mallorca 13-01-91.
El Día 16 13-01-91.
Baleares 13-01-91.

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. 1636/91,
relativa a les despeses en publicitat.

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

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

X)

1r.- L'import total amb càrrec al pressupost d'aquesta
Conselleria durant el primer semestre de l'any 1991 és de
813.158,- pts.

2n.-

Empresa Quantia

Hora Nova SA 14.280 pts.
Rey Sol SA 24.640 pts.
Hora Nova SA 23.520 pts.
Editora Balear SA 25.402 pts.
I.P. i Marketing           235.648 pts.
STEI           477.000 pts.
Prensa Pitiusa SA 12.668 pts.

3r.

Hora Nova, SA (Ultima Hora i Baleares).
14.280,-
23.520,-
35.200,-
20.000,-
Total: 93.000,-

Rey Sol, SA (El Día 16 de Baleares).
24.640,-
27.600,-
Total: 52.240

Editora Balear, SA (Diario de Mallorca).
25.402,-
67.200,-
Total: 92.602

Pissarra (STEl) 477.000,-

Prensa Diaria Pitiusa SA
12.668,-
25.600,-
Total: 38.268

La Prensa de Ibiza. 16.000,-

Diario de Menorca. 18.800,-

Palma, 31 d'octubre 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. 1637/91,
relativa a les despeses en publicitat.

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

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

Y)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició dels senyors 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. Pere Sampol, RGE núm. 1640/91,
relativa a la reunió del President de les Illes amb el President
del Govern Central.

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

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

Z)

Es considera que el contingut de la possible resposta
va ser objecte d'un extens i perllongat tractament en el discurs
del Molt. Hble. Sr. President amb motiu del debat sobre
l’Orientació Política de la Comunitat Autònoma, celebrat el
passat dia 5 de novembre.

És possible afegir una referència, no exhaustiva als
temes de finançació, convenis, competències i Pacte Autonòmic

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1641/91, relativa al Conservatori de música i dansa.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

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

AA)

Relació d'instruments que poden matricular-se i
examinar- se al Conservatori Professional de Música i Dansa
de les Illes Balears:

Matricula Oficial Matrícula lliure

Piano Piano
Clarinet Clarinet
Flauta Flauta
Guitarra Guitarra
Saxòfon Saxòfon
Trompeta Trompeta
Orgue Orgue
Viola Viola
Violí Violí
Violoncel Violoncel
Cant Cant
Dansa Dansa

Bombardí
Tuba
Trombó
Oboe
Fagot
Trompa

De les assignatures lliures que no hi ha professor
oficial, es desplacen dels conservatoris superiors de
Barcelona i València per a realitzar els exàmens.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1642/91, relativa a les escoles de música.

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

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

AB)

Ajuntament Sta. Margalida 400.000 pts.
Ajuntament d'Alcúdia 350.000 pts.
Ajuntament d'Algaida 300.000 pts.
Ajuntament d'Artà 450.000 pts.
Ajuntament de Calvià 350.000 pts.

 Ajuntament de Campos 350.000 pts.
Ajuntament de Capdepera 300.000 pts.
Ajuntament de Ciutadella 350.000 pts.
Ajuntament d'Escorca 300.000 pts.
Ajuntament de Felanitx 600.000 pts.
Ajuntament de Ferreries 350.000 pts.
Ajuntament de Manacor 600.000 pts.
Ajuntament d'Es Mercadal 350.000 pts.
Ajuntament de Montuïri 350.000 pts.
Ajuntament de Muro 450.000 pts.
Ajuntament de Petra 400.000 pts.
Ajuntament de Pollença 400.000 pts.
Ajuntament de Porreres 600.000 pts.
Ajuntament de S. Llorenç 350.000 pts.
Ajuntament Sta. Maria 300.000 pts.
Ajuntament de Santanyí 350.000 pts.
Ajuntament de Selva 300.000 pts.
Ajuntament de Ses Salines 300.000 pts.
Ajuntament de Sineu 300.000 pts.
Ajuntament de Son Cervera 250.000 pts.

Total 1990.- 9.400.000 ptes.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

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.
1646/91, relativa a la situació de les inversions en energia.

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

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

AC)

Els romanents de crèdits d'anys anteriors són tan
elevats perquè inclouen les subvencions destinades al Pla
d'Electrificació Rural. Concretament el Pla d'inversions per al
1989 no s'aprovà fins el 2 de novembre del mateix any, ja que
la transferència del Ministeri d'Indústria i Energia l'aprovà el
Consell de Ministres de novembre.

D'altra banda la complexitat tècnica i administrativa de
l'execució d'aquest projectes fa que la seva durada rarament
sigui inferior a un any.

Aquestes circumstàncies són les que justifiquen
l'existència d'aquests romanents, concretament de 93.995.994,-
pts. La resta, és a dir, 4.472.625,- pts corresponen a projectes
de demostració de diversificació i estalvi energètic, que per
tractar- se de projectes innovadors tenen generalment una fase
de preparació bastant llarga, la qual cosa impossibilita
l'execució dels projectes en un sol any.

S'ha d'assenyalar que l'import incorporat sense
adjudicar va ser destinat dins 1990 a obres que estaven en llista
d'espera per les subvencions del Pla d'Electrificació Rural.
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Vicente Costa Guasch 897.869 pts.
J. Ramonell Escandell 3.545.324 pts.
G. Muller Astoreca 2.012.668 pts.
Juan Franch Serra    371.618 pts.
El Gas 7.326.350 pts.
GESA           18.218.354 pts.
S. España Morell 1.809.490 pts.
J. Escandell Torres    501.893 pts.
M. Castelló Colomar 3.215.000 pts.
D. Marí Mayans 3.969.520 pts.
A Marí Marí               10.429.493 pts.
José Tur Serra 4.923.050 pts.
F. Ferrer Ferrer 3.727.185 pts.
B. Llabrés Martí 1.607.384 pts.
G. Pons Pons 2.243.681 pts.
N. Morell Magraner 1.170.000 pts.
N. Morlà Amer    591.860 pts.
A. Torres Riera 2.600.000 pts.
L. Borras Salsench    101.600 pts.
J. Bunyola Vanrell      80.000 pts.
C. Pons Llodrà    261.600 pts.
J. Matas Antich 9.215.817 pts.
M. Arranz Muñoz    175.450 pts.
Rolf Uhle    727.200 pts.
J. Martinez Vivancos    341.680 pts.
A. Garcia Sanchez    324.000 pts.
M. Fiol Alzamora    565.600 pts.
M. Servera Blanes    565.600 pts.
A. Taule Pujol    348.800 pts.
C. Clar Garau    855.442 pts.
L. Caldes Socias 2.470.306 pts.
Sin adjudicar 8.802.110 pts.

Total: 93.995.994,- pts.

GESA Estalvi Energètic 800.000 pts.
GESA Estalvi Energètic 500.000 pts.
GESA Estalvi Energètic 750.000 pts.
Electrosolar Ibiza          1.015.875 pts.
Electrosolar Ibiza          1.046.750 pts.

Total: 4.472.625,- pts.

Total incorporacions: 98.108.569,- pts.

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.
1649/91, relativa a la no inversió en energia i medi ambient
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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AD)

Dels 107 milions no invertits dins l'any 1990 a què
fa referència la pregunta, 103.229.273,- pts estaven destinats
al pagament. de subvencions del Pla d'Electrificació Rural,
amb l’objectiu de millorar les infraestructures del medi rural.

El motiu de no haver fet efectives les subvencions és
perquè les obres no s'han finalitzades dins l'any mateix en què
s'ha concedit la subvenció, la qual cosa és normal ja que els
terminis de redacció i aprovació dels projectes, les llicències
d'obres i la pròpia execució d'aquestes són llargs i rarament
inferiors a un any.

Totes les obres estan en fase d'execució, i al dia d'avui
s'han fet efectives 43.191.369,- pts. a les obres finalitzades dins
aquest any.

Els 4 milions restants corresponen a projectes de
publicacions de difusió d'inversions en estalvi energètic fetes
anteriorment. D'aquestes sols es duen a terme la "Publicació
Tècnica Projectes de Demostració d'Estalvi Realitzats" valorada
en 1.500.000,- pts que a l'hora d'ara està en premsa; la seva
realització s'ha retardat per la complexitat de la tasca. Les altres
quatre no es realitzaran per haver inclòs la seva temàtica dins
la publicació que s'ha fet.

S'adjunta relació de totes les inversions que integren
aquesta partida de 107 milions de pessetes.

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

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. Francesc Planells, RGE núm.
1732/91, relativa al control de la plaga de moscards.

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

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

AB)

Respecte al punt 1, es fa constar que quant a Eivissa
s'estan tractant els expedients següents:

Ajuntament Ajuda

Eivissa 4.098.885 pts.
S. Josep 4.588.564 pts.
Formentera 4.588.564 pts.

Respecte al punt 2, es fa constar que s'ha elegit una
combinació de tractament aeri i terrestre orientat al millor
resultat de control de la plaga i minimitzar el deteriorament al
medi ambient.

Palma, 4 de novembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm.
1749/91, relativa al programa de la Conselleria per ajudar al
desenvolupament de l'associacionisme esportiu.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 25 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AF)

Un dels programes bàsics que pretén ajudar i
estimular l'associacionisme esportiu, el qual ja es troba en
funcionament, és el que s'inclou en les campanyes pròpies de
l'Esport per a l'edat escolar i dins aquest, el subprograma
"Campionats Escolars Unificats", els quals, mitjançant
convenis establerts amb les federacions balears, es
desenvolupen conjuntament amb aquestes, restant obligats els
equips participants a pertànyer a una entitat i aquesta a
donar-se d'alta en el registre, bé de clubs o bé d'associacions
esportives de temps lliure de la direcció general d'Esports.

Per altra part, s'impulsa, a través dels comitès
comarcals de l'esport escolar, el subprograma d'Activitats
Extraescolars de Promoció. Per a participar-hi els joves s'han
d'integrar també, en una associació o entitat esportiva, o
participar a través de les AA.PP.AA, els municipis o el equips
d'esplai o les escoles esportives, s'hi obliga així a gaudir d'un
associacionisme específic, tot i que aquest sigui menys
obligatori.

També s'han potenciat activitats específiques de
temps lliure, tals com el "Futbol d'Empresa", el "Bàsquet
d'Empresa" i el "Voleibol de Promoció i Temps Lliure", les
quals obliguen els esportistes a agrupar-se en equips que es
poden constituir en un Grup A (integrat per treballadors de
diverses empreses). Aquestes activitats es desenvolupen sota
la convocatòria de la direcció general d'Esports, la
coordinació d'uns comitès específics i la gestió de les
federacions respectives, amb el suport i l'aportació
d'instalAlacions, econòmica i d'infrastructura, per part de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Per altra part, mitjançant les Escoles Balears
d'Atletisme, el Centre Balear de Perfeccionament Tècnic de
Bàsquet i  es Escoles Balears de Voleibol, d'Handbol i el
Centre de Programació Bàsica de l'Esport, creats mitjançant
l'establiment de convenis amb els ajuntaments interessats, i
els programes especials de promoció esportiva (Centre
Penitenciari, ASPACE, ASNIMO, AMADIP, Campionats de
l'Educació Especial, etc.), també potencia l'agrupament
esportiu per tal de crear nuclis d'iniciació i d'entrenament i
possibilitar l'accés a la convocatòria del programa de
1'''Esport per a l'Edat Escolar".

No es pot oblidar, en aquest apartat, la potenciació
de l'esport universitari i els campionats específics, per la qual
cosa es té subscrit un conveni amb la UIB, per a la utilització
i la disponibilitat de les instalAlacions del poliesportiu
"Príncipes de España" i de l’Escola Nacional de Vela
"Calanova", als efectes de la celebració dels campionats
universitaris i el desenvolupament de les Escoles Esportives
Universitàries.

A tot això s'ha d'afegir la creació del Club Esportiu
"Príncipes de España", els equips específics de vela a
Calanova, i el fet que l'activitat unificada en "l'Esport per a
l'Edat Escolar", per exemple, en bàsquet, tot sol, hagi passat
de 64 equips participants a un total de 150, solament a
Mallorca, i el fet que es va signar un conveni amb el C.S.D.
per al foment de l'associacionisme esportiu juvenil, a més de
convocar programes de subvencions específiques, destinats al
foment de la pràctica esportiva en grup.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm.
1755/91, relativa al programa que el Govern està desenvolupant
per al foment de l'associacionisme esportiu escolar i juvenil.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AG)

1.a) El programa que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern Balear desenvolupa dirigit a
incrementar la pràctica esportiva a l'àmbit de la joventut
femenina se centra en les àrees següents:

1.- El programa "L'Esport per a l'Edat Escolar" en el
qual es potencia, també aquesta participació.

2.- Els programes específics integrats en la previsió de
les actuacions de la Comissió Interdepartamental de la Dona.

3.- La reconversió dels torneigs de promoció i
d'empreses, d'esports com el bàsquet i el voleibol, en torneigs
mixtos, i que en la seva reglamentació preveuen la creació de
grups femenins específics.

4.- Estimular la creació d'àrees femenines en els clubs
esportius, i n'és un exemple la recent creació de la secció
femenina de voleibol del Club Marítim de Maó.

5.- La colAlaboració amb la Federació Balear de Futbol
Sala, en concret, per a la creació de lligues femenines.

6.- El suport i patrocini d'esportistes femenines, com
Maria Teresa Palacios (pilota Basca) i les regatistes balears de
vela.

7.- El desenvolupament de clínics, com per exemple
el de "Bàsquet i dona". I d'altres activitats en aquesta mateixa
línia.

1. b) Per possibilitar l'accés i el desenvolupament de
la pràctica d'activitats físico-esportives en els colAlectius de
nivell socioeconòmic modest i dels equipaments esportius, les
accions bàsiques de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports són les següents:
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l.- La pròpia de l'esport per a l'edat escolar, la qual,
a més d’estructurar els sistemes de gestió i coordinació,
finança més les despeses de participació i les relatives a la
pròpia estructura contemplant, si cal, les situacions especials
que es puguin produir, i possibilitant l'accés de tothom a
l'esport, independentment de la seva condició social i nivell
econòmic.

2.- Les línies de subvenció establertes per a les
associacions de pares d'alumnes i els centres escolars, o les
corresponents a la convocatòria específica per al foment de
l'associacionisme esportiu juvenil.

3.- La gestió de l'organització i muntatge, amb els
ajuntaments interessats, dels centres de programació bàsica de
l'esport, que a més a més finançam.

l.c) Per a promocionar els valors esportius i olímpics
del joc net i la no discriminació, ens fonamentam en els
mateixos programes i sobretot en els criteris establerts per a
la unificació de les activitats amb les federacions esportives
de les balears a l'àmbit del programa de l'esport per a l'edat
escolar i de la promoció d'empreses i del temps lliure, per als
quals s'han creat, en alguns casos, règims disciplinaris
esportius específics i convocatòries ben estructurades als
efectes d'interpretar l'activitat en el sentit que li correspon.

Tota l'actuació esportiva de la Conselleria es troba
presidida per l'aplicació d'aquests valors específics, els quals
s'inculquen, sobretot, en aquelles persones que han de gaudir
els alAlots, en els cursets de formació dels monitors
poliesportius escolars, mitjançant les assignatures
específiques.

2.- La quantitat que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha destinat al foment de l'associacionisme
entre joventut femenina, s'engloba en tots els programes que
convoca (no hi ha discriminació ni distinció de sexes) i en els
propis de la Comissió Interdepartamental de la Dona, i s'han
concedit (en el període dels dos darrers anys) subvencions per
un total de: 17.038.000,- pts. al qual s'ha de sumar el
pressupost assignat al programa de l'Esport per a l'Edat
Escolar i les ajudes específiques que la Comissió
Interdepartamental de la Dona ha atorgat.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria 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. Vicent Tur, RGE núm. 1788/91,
relativa a l'estat d'execució a les Pitiüses del Pla de Camins
Rurals.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AH)

1.- Camins construïts al 31-10-91.

SANT ANTONI DE PORTMANY.

Santa Agnès a Sant Mateu i d'Aubarca. 93.845.390.

Sa Casilla i ramal. 62.247.951.

Benimussa.30.205.209.

SANT JOSEP DE SA TALAIA

Benimussa i ramal. 31.810.611.

SANTA EULÀRIA DEL RIU.

Ca'n Miquel Pere, Ca'n Fumet i Santa Gertrudis. 4 
7.204.854

2.- Camins en execució a 1'1-11-91.
Cap.

Palma, 20 de novembre del 1991
Pere J. 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. Pere Sampol, RGE núm. 1834/91,
relativa a l'expedient de contractació 188/91.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AI)

Les obres del camí de servei rural "Son Avidala" en el
T. M. d'Andratx (Mallorca), corresponents a l'Expedient de
Contractació 188/91, són executades directament per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca a través de l'Empresa
SERVICIOS FORESTALES DE BALEARES, SA, amb
caràcter obligatori, d'acord amb el que disposa el Decret
27/1986, de dia 6 de març sobre contractaci6 de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, en el Decret 28/1990, de 22 de març, i en
el Conveni subscrit entre la CAIB i l'Empresa.

Per això no s'han solAlicitat pressuposts a altres
empreses i l'adjudicació a SEFOBASA és de 21.484.051
pessetes, igual al pressupost d'execució per administració del
Projecte aprovat.

Palma, 20 de novembre del 1991
Pere J. 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. Pere Sampol, RGE núm. 1834/91,
relativa a l'expedient de contractació 137/91.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AJ)

Les obres del camí de servei rural "Des Termes" en
el T. M. de Santa Maria (Mallorca), corresponents a
l'Expedient de Contractació 137/91, són executades
directament per la Conselleria d'Agricultura i Pesca a través
de l'Empresa SERVICIOS FORESTALES DE BALEARES,
SA, amb caràcter obligatori, d'acord amb el que disposa el
Decret 27/1986, de dia 6 de març sobre contractaci6 de la
COnselleria d'Agricultura i Pesca, en el Decret 28/1990, de
22 de març, i en el Conveni subscrit entre la CAIB i
l'Empresa.

Per això no s'han solAlicitat pressuposts a altres
empreses i l'adjudicaci6 a SEFOBASA és de 20.335.057
pessetes, igual al pressupost d'execució per administració del
Projecte aprovat.

Palma, 20 de novembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball, que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1849/91, relativa a
la publicitat per la Conselleria a la iniciativa New
Opportunities for Women.

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

Palma, 6 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AK)

1.-A través dels mitjans de comunicació de les Illes
Balears (Mesos de febrer i d'abril del 1991).

2.-Sí.

3.- Formen part del programa operatiu els següents
projectes amb el número de referència 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109 i 110.

4.- La CAIB i la CEE.

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
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1871/91,
relativa a la subvenció a la Fundació Illes Balears.

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

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

AL)

Dia 11 de juliol del 1990 el Conseller d'Agricultura i
Pesca va dictar una ordre per la qual es creava una línia
d'ajudes destinades a les institucions que realitzin activitats
agràries. Poden acollir-se a aquesta línia d'ajudes aquelles
institucions que, sense ànim de lucre, tenguin entre els seus fins
socials el manteniment i la conservació del patrimoni rural a
l'àmbit de la CA, i desenvolupin activitats agràries,
d'investigació o desenvolupament en aquestes àrees.

Dia 26 de març del 1991 es registrà d'entrada a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, una solAlicitud de la
"Fundació Illes Balears" per a acollir-se a les ajudes previstes
a l'ordre esmentada, per efectuar obres de recuperació a la finca
denominada "Son Pax".

Segons la solAlicitud, les obres a realitzar són:
"recuperar el jardí, instalAlar el reguiu per goteig, reformar
l'aljub petit, fer una poda de rejoveniment als tilAlers i tancar la
finca amb paret seca al frontis de la carretera i amb la barrera
metàlAlica a les parts de darrera.

Palma, 5 de novembre del 1991
Pere J. 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. Pere Sampol, RGE núm. 1872/91,
relativa a l'expedient de contractació 137/91.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AM)

Les obres del camí de servei rural "Ses Tres Creus" en
el T.M. de Sóller, corresponents a l'Expedient de Contractació
189/91, són executades directament per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a través de l'Empresa SERVICIOS
FORESTALES DE BALEARES, SA, amb caràcter obligatori,
d'acord amb el que disposa el Decret 27/1986, de dia 6 de març
sobre contractació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el
Decret 28/1990, de 22 de març, i en el Conveni subscrit entre
la CAIB i l'Empresa.

Per això no s'ban sol.1icitat pressuposts a altres
empreses i l'adjudicació a SEFOBASA és de 17.044.698
pessetes, igual al pressupost d'execució per administració del
Projecte aprovat.

Palma, 20 de novembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester.
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M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1875/91, relativa a la subvenció a cinema.

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

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

AN)

La subvenció de referència ha estat gestionada per
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports segons els
crèdits finalistes transferits pel Ministeri de Cultura, i en base
als criteris establerts a l'Ordre de 15 d'octubre del 1990 (BOE
251 de 19-10-90), a la qual es preveu que les solAlicituds
hauran de presentar-se als orgues competents de les CCAA.,
on es realitzarà el reconeixement, lliurament, gestió,
administració i justificació de les subvencions.

En conseqüència, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports no ha establert ni aplicat motius de
concessió de l'esmentada subvenció.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1876/91, relativa a la subvenció a Centros de
perfeccionamiento del NIC.

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

Palma, 26 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AO)

No existeix cap programa denominat Centros de
perfeccionamiento NIC, i s'ha de tenir en compte, a més a
més, que totes les denominacions procedents de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports s'estableixen en català i
tampoc no es pot aclarir a què es refereixen les sigles NIC.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Mª Antònia Munar i Riutort.

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. 1878/91,
relativa a les subvencions als Sr. Alfredo Miralles i Sr.
Francisco Forteza respectivament.

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

Palma, 13 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AP)

En resposta a la pregunta del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa a unes subvencions al Sr. Francisco Forteza i al
Sr. Alfredo Miralles, els motius pels quals s'han concedit són:
en el primer cas per ajuda al funcionament de l'Escola de Teatre
de l'esmentat Francisco Forteza, i en el cas d'Alfredo Miralles
per a la celebració de una diada parroquial.

Palma, 12 de novembre del 1991
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA:
Vicenç Matas Morro.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1879/91,
relativa a la subvenció al ”Núcleo control lechero OPAS i
UCABAL”.

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

Palma, 19 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AQ)

1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha concedit i
pagat en aquest exercici subvencions per un import total de
5.398.907 pessetes, com a ajuda per al funcionament de set
nuclis de control de rendiment lleter en bestiar boví i un en
bestiar cabrum, a l'empara de l'Ordre del Conseller
d'Agricultura i Pesca de dia 10 de desembre del 1990 (BOCAIB
núm. 5, de 10-01-91), per la qual s'estableixen ajudes per a la
incorporació i activitats dels Nuclis de Control de Rendiment
Lleter.

2.- Per altra banda, la Conselleria ha atorgat i pagat
durant l'exercici actual subvencions per un import total de setze
milions (16.000.000,-) de pessetes a OPAS i UCABAL, d'acord
amb l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 8 de
maig del 1989 (BOCAIB núm. 70, de 8-06), per al foment de
l'associacionisme en les vertents d'Organitzacions Professionals
Agràries i Unió de Cooperatives.

Palma, 14 de novembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester.
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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. Pere Sampol, RGE núm. 1880/91,
relativa a "Asociación Ganadera, Productos de Ganado
Porcino".

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AR)

750.000,- pts.

En base a l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca
de 25-01-1991 (BOCAIB núm. 18 de 7-02-1991), per la qual
es dicten les normes per a la concessió d'ajudes per a les
activitats de les associacions de ramaders amb finalitat
productiva i sanitària.

Per tal de subvencionar les activitats abans
esmentades, especialment per a promoure i fomentar la
posada en funcionament de les Agrupacions Comarcals de
Defensa Sanitària amb vies d'autorització segons el Programa
i pressuposts presentats, del qual se n'adjunta fotocòpia.

Palma, 6 de novembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester.

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble.. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1908/91, relativa als festivals musicals. 

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

Palma, 20 de novembre de 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AS)

En aplicació de l’apartat I de la Resolució de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, de 29 de gener del
1991 i per tal de donar suport a les accions de les entitats i
associacions musicals dirigides a la realització de concerts i
festivals de música clàssica, durant l’any 1991, s’han concedit
les subvencions als festivals següents:

-Festival Chopin 1991. -1.000.000,- pts.

- XXI Festival Internacional de Música "Serenates
d'estiu" 1991.- 287.000,- pts.

-IV Festival Internacional de Música de Cura.-
300.000,- pts.

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
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
1909/91, relativa als concerts i musicals.

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

Palma, 25 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AT)

Durant l'any 1991, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports ha patrocinat els següents concerts:

- "Palma Brass Quitet". Concert commemoratiu XVIII
Congreso Nacional de Genética Humana.-163.000,- pts.

- Les Luthiers, Orquestra Simfònica i cor de Ràdio i
televisió de Belgrad, Meche Esmeralda i ballet "Región de
Murcia".- 9.000.000,- pts.

-XV Setmana de Música de Felanitx.- 200.000,- pts.

- Joventuts Musicals de Capdepera.- 50.000,- pts.

- XII Encontre de compositors, ACA (Area Creació
Acústica ).- 1.500.000,- pts.

- "Concerts de Primavera Illa de Mallorca" organitzats
per ACA- 224.000,- pts.

- Banda de Música Filharmònica, 2 concerts.-
300.000,-

- Orquestra de Manacor.- 150.000,- pts.

- Banda de Música de Capdepera.- 150.000,- pts.

- Solista Silvia Corbacho, concert Teatre Principal.-
115.000,- pts.

- Academy Instrumental, Jove Orquestra.- 225.000,-
ptas.

- Banda de Música de Porreres.- 200.000,- pts.

- Cor "Es Taller".- 130.000,- pts.

Pel que fa a la publicitat, els honoraris, el nombre
d'entrades i el preu d'aquestes, us he de manifestar que aquests
punts no són competència de la Conselleria, sinó que depenen
de l'entitat organitzadora.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en
aplicació de la Resolució de 29 de gener del 1991, d'establiment
d'un pla de subvencions singular en matèria de música i dansa
i d'acord amb el que es preveu a l'article 8è, únicament exigeix
el certificat que acredita que l'activitat s'ha realitzat.

Llevat dels concerts oferts per Les Luthiers,
l'Orquestra simfònica i cor de ràdio i televisió de Belgrad,
Merche Esmeralda i Ballet “Región de Murcia”, els quals es
realitzaren mitjançant acord interinstitucional, el lliurament del
patrocini es féu efectiu: mitjançant factura.

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 la Conselleria
Adjunta a la Presidència, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm.
1912/91, relativa a l'ús de la llengua catalana en el Pavelló de
l'Expo92.

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

Palma, 11 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AU)

1.- Al pavelló de les Balears a l'Expo 92 a Sevilla es
farà l'ús de la llengua catalana que preveu la Llei de
Normalització Lingüística aprovada pel Parlament de les Illes
Balears, de manera que quedi patent l'existència de les dues
llengües oficials de la nostra CA

2.- D'acord amb el que s'ba assenyalat a l'apartat
anterior, el Govern prendrà les mesures adients per tal que els
visitants del Pavelló s'en duguin una idea clara de la realitat
sociolingüística de les Illes Balears.

3.- Efectivament, el Govern aprofitarà l'Expo 92 per
tal de divulgar la nostra cultura i la nostra identitat
diferenciada com a poble.

Palma, 13 de novembre del 1991
Francesc Gilet i Girart.

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. Mateu Morro, RGE núm. 1934/91,
relativa a l'adquisició de terrenys a Petra.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AV)

a).- Sí.

b).- Els terrenys adquirits pertanyen a la finca "Son
Dalmau" del Terme Municipal de Petra.

c).- El valor total d'adquisició és de 25.858.400,- pts.

d).- El propietari d'aquests terrenys és l'empresa
pública "Foment Industrial SA".

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm.
1938/91, relativa a la protecció de sa Cova pretalaiòtica de Son
Caulelles.

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

Palma, 26 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AX)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, dins el
seu programa d'actuacions té prevista l'adopció de mesures per
a la preservació i protecció dels jaciments arqueològics, per
evitar el seu progressiu deteriorament i la defensa del patrimoni
arqueològic Balear.

Per aquest motiu, es convoca cada any una campanya
de subvencions als ajuntaments per a la recuperació i protecció
dels jaciments que ho requereixen. Concretament, a
l'ajuntament de Marratxí se li va concedir l'any 1988 i 1989 la
quantitat de 250.000,- pts, per neteja i manteniment de la Cova
de Son Caulelles.

Així mateix i 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 salvar la destrucció o pèrdua del
patrimoni històric ubicat al seu terme municipal. Els
ajuntaments informaran sobre qualsevol amenaça, dany o
deteriorament que
aquests béns puguin patir.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Mª Antònia Munar i Riutort.

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. 1950/91, relativa a les
reunions de coordinació en política juvenil.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 26 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AY)

Les reunions mantingudes amb els consellers, batles
i regidors han tengut en general per objecte a més de la
presentació mútua, l'explicació de les línies generals
d'actuació de la Direcció General de Joventut en aquesta
legislatura i de les possibilitats que se'ls hi ofereixen.

En la majoria del casos s'ha tractat d'iniciar uns
contactes per facilitar el coneixement de les diferents realitats
dels pobles de les illes i dels projectes que té cada ajuntament
per estudiar les possibilitats d'aprofundir en la línia de
cooperació interinstitucional, en la consciència que sols des
d'aquesta colAlaboració serà possible arribar als joves, així
com rendibilitzar al màxim els recursos humans i econòmics
de què disposa cada administració.

Palma, 22 de novembre del 1991
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtudes Marí i Ferrer.

La resta de documentació esmentada a la resposta,
queda dipositada al Registre de 1'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició de tots els senyors diputats.

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. 1985/91,
relativa a la millora de camins rurals.

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

Palma, 27 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AZ)

MALLORCA

Andratx

Camí Long. M. Pt. Total. Inver. 91

S.Avidala   1.892 21.484 12.000

Binissalem
Biniagual            3.001    8.610                       8.610

Consell
Muntanya 1.284   4.019 4.019
Sollerics 1.217  14.189 14.189

Lloret
Ses Rotes 2.692 4.054 4.054

Costitx
Porreres
Marina-Ma. 421 3.170 3.170

Santa Maria
Terme 2.381 20.335 11.335

Sencelles
Jornets 2.972 24.442 12.422

Sóller
Tres Creus 1.613 17.045 10.000

MENORCA

Es Mercadal
Tramuntana 13.501 112.605 42.605

2 Puentes.      - 17.527 10.000

EIVISSA

Sant Antoni
S. Agnès a 8.570 85.512 35.512

S. Mateu d’Aubarca 
Sa Casilla i ramal 6.259 56.619 21.619
Benimussa 3.331 27.509 10.509

Sant Josep
Benimussa i ramal 4.683 28.928 9.928

Palma, 23 de desembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester.
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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. Joan López, RGE núm.
2111/91,
relativa a la lluita contra el consum de tabac.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BA)

Des d'aquesta Direcció General de Joventut s'ha
procurat complir l'establert en el RD núm. 192/88 "Limitant
la seva venda i ús per a la protecció de la salut de la població"
a les
instalAlacions juvenils.

LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtudes Marí i Ferrer.

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. Joan Marí, RGE núm. 2124/91,
relativa a la millora de les estructures agràries de producció
en el marc que estableix el Reglament (CEE núm. 380/1989).

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BB)

El Reglament (CEE) núm. 380 deroga els
Reglaments 3935/1988 i 3936/1988 que fixaven el nivell de
restriccions quantitatives a la importació a Portugal de
determinades fruites i llegums procedents de països tercers i
de les Illes Canàries. Per aquesta raó, cap explotació no s'ha
pogut acollir al programa.

Palma, 16 de desembre del 1991
Pere J. 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. 2125/91,
relativa a les participacions en "formació de capital social de les
associacions agràries". 

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BC)

A causa de l'extensió de resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats.

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. Joan Ferrà, RGE núm. 2031/91,
relativa a finques subvencionades per agroturisme.

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

Palma, 19 de novembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BD)

Fins a hores d'ara no s'ha subvencionat cap empresa
d'agroturisme, donat que el procés s'ha endarrerit per
l'homologació de la normativa davant la CEE i ara s'estan
començant a rebre les primeres solAlicituds

Palma, 15 de novembre del 1991
Pere J. 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. 2139/91,
relativa als cursos de formació professional.

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

Palma, 21 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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BE)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports, que conté la contestació a la Pregunta
RGE núm. 2238/91, relativa a la còpia de les ponències
presentades pels Alts Càrrecs del Govern de les Illes Balears
i dels altres participants al Congrés Internacional de Turisme
i Medi Ambient.

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

Palma, 16 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BP)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors 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. Sebastià Serra, RGE núm. 2240/91,
relativa a l'ús de l'energia solar.

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

Palma, 27 de desembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BG)

La Direcció General d'Indústria disposa del
programa d'Energia i Medi Ambient que inclou les partides
del "Pla d'Electrificació Rural" i de "Estalvi Energètic"
dotades a 1991 amb 42.000.000,- pts i 8.000.000,- pts
respectivament, que si bé no es dediquen exclusivament a
energia solar fotovoltaica en el cas de la primera partida, i
d'energies solar tèrmica i fotovoltaica la segona.

L'evolució de l'ús de l'energia solar es presenta a la
taula 17 de les Estadístiques Energètiques de les Illes Balears
editades anualment per la Direcció General d'Indústria.
Adjuntam còpia de l'edició del 1990.

EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA:
Luis Morano Ventayol.

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

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. Sebastià Serra, RGE núm. 2242/91,
relativa al Congrés Internacional sobre Turisme i Medi
Ambient.

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

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

BH)

Efectivament en el Congrés Internacional de Turisme
i Medi Ambient celebrat a Palma els dies 13, 14 i 15 de
novembre, el tema Turisme Cultural va ocupar un lloc destacat,
tant en el contingut general de les ponències, com en el
tractament individualitzat del tema (ponència del Sr. Joào
Carlos Numes Abreu, Secretari General de Turisme, Cultura i
Emigració de Madeira (Portugal), i especialment perquè va
formar part important dels debats i així es va recollir a les
conclusions finals del Congrés.

Consideram que del contingut de les ponències
presentades per especialistes de totes les activitats relacionades
amb el turisme es desprèn una conscienciació colAlectiva per la
salvaguarda del medi ambient i del medi socio-cultural, i que la
seva compatibilitat amb el desenvolupament del turisme es
destaca com a un dels grans reptes que té plantejats la
comunitat internacional. Per tant, no hi ha dubte que el
tractament del turisme ha de passar pel tractament adequat de
la promoció i preservació de les identitats culturals. I hem de
dir també que per l'entitat representativa dels ponents i per la
qualitat del contingut de les ponències no tenim tampoc cap
dubte sobre el tractament adequat d'aquest tema.

I finalment recordar que es va fer una promoció àmplia
que es descriu amb detall a la contestació a la pregunta
formulada pel mateix grup parlamentari RGE. núm. 3157/91.

Palma, 11 de desembre del 1991
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Sebastià Serra, RGE núm. 2239/91,
relativa a la presència de la nostra llengua al Congrés de
Turisme.

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

EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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BI)

Des del respecte més absolut a l'ús de la llengua
catalana a la normativa legal vigent, s'ba de dir que els
organitzadors del Congrés Internacional de Turisme i
Mediambient varen considerar la conveniència d'cxpressar-se
i d'oferir la informació en castellà, perquè aquest Congrés
Internacional anava dirigit a un ampli colAlectiu format per
persones residents fora de l'àmbit lingüístic català, la qual
cosa aconsellava l'ús de l'altre idioma oficial a la nostra
Comunitat el castellà. Això es va fer sense altra finalitat que
facilitar la comunicació en atenció als congressistes no
catalana-parlants.

Palma, 11 de desembre del 1991
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
2249/91, relativa a la normalització lingüística a IFEBAL.

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

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

BJ)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
mitjançant escrits 2224 i 2225, de 25-09-91, s'adreça al
president del Comitè Executiu i al director gerent d'IFEBAL,
respectivament, per instar-los a fer prevaler la llengua
catalana a tota la retolació interna i externa, a la publicitat a
les tanques i als diaris, a la documentació i a la
correspondència diversa (invitacions, documentació, etc.).
Així mateix, va insistir en la conveniència que, a totes les
manifestacions que es poguessin produir amb motiu de l'Expo
92, l'idioma català hi ocupàs el primer lloc. Petició que el
director general de Cultura reiterà al director general
d'Educació, mitjançant escrit 487, de 28-10-91, per tal com
aquest forma part del Comitè organitzador del pavelló balear
a l'Expo 92.

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 Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
2250/91, relativa a l'autorització per obres a Ja "Fortalesa"

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

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

BK)

1r.- La Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca
tan sols ha vist, estudiat i aprovat el projecte de "Rehabilitación
y embellecimiento de la fortaleza y sus espacios anexos" en el
lloc anomenat Sa Fortalesa del Port de Pollença, projecte
redactat pel Sr. Santiago Bó Company, arquitecte.

2n.- L'esmentat projecte va ser aprovat dia 22 de
febrer del 1990 per la Comissió de Patrimoni Històric.

3r.- El projecte bàsic de "Rehabilitación de varios
edificios" a l'Avançada, Port de Pollença, signat per l'arquitecte
Antoni Montserrat Oliver, no ha estat vist ni per la ponència
tècnica ni per la Comissió de Patrimoni i, per tant, no ha estat
aprovat mai per dita Comissió.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
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. Sebastià Serra, RGE núm. 3071191,
relativa a promoció de productes de les Illes.

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 ALA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BL)

La promoció de productes de les Illes Balears, és un
dels objectius que té establerts la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. 

Concretament, en actuacions a molt curt termini, s'han
projectades les següents:

1.- Assistència a la Fira Alimentària 92 que es
realitzarà a Barcelona del 7 al 12 de març.

2.- Estudi del sector càrnic de les Balears de cara al
Mercat Únic i a l'homologació preceptiva de les indústries
càrniques.

3.- Assistència tècnica i subvencions als consells
reguladors de les Denominacions d'Origen i marca "Q.C".

4.- Programa educatiu sobre productes de Balears i
promoció del consum de llet del dia en centres escolars.

5.- Elaboració i publicació del reglament de Q.C. en
ous frescs i pollastres. Data prevista, febrer del 92.
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6.- Campanya de promoció en centres de venda.
Actualment existeixen tres solAlicituds  concretes pel seu
estudi i possible realització (Continente, SYP i Son Cotoner).

7.- Establir ajudes per incentivar el productor i/o
elaborador balear perquè introdueixi en la presentació dels
seus productes elements indicatius i diferenciadors dels
productes que elabora i que són emparats per una normativa
i un control que garanteixi la seva procedència i qualitat.

8.- Fomentar la concertació i contractació de
productes emparats amb certes indicacions de qualitat i
procedència, amb l'establiment de línies d'ajuda pels
contractes que es realitzin entre productors i distribuïdors.

S'ha realitzat un estudi d'impacte de campanya, el
resultat del qual es tendrà en compte en futures promocions
similars.

Els aspectes que es pretenen millorar seran tots els
possibles, atenent la situació real de l'oferta puntual i
continuada dels productes balears i del seu interès comercial
que tenguin per als distints centres on es realitzi la promoció.

Palma, 30 de desembre del 1991
Pere J. 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. Sebastià Serra, RGE núm. 3072/91,
relativa a la mostra de "productes de Sa Nostra Terra".

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BM)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors diputats.

M. Hble. Sr :

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 3074/91,
relativa a les hores extraordinàries i contractes eventuals.

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

Palma, 9 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BN)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan López, RGE núm.
3075/91, relativa a la colAlaboració policies locals i guàrdia civil
en la defensa del patrimoni.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BO)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
participa en la formació de la policia local des de la conservació
de l'Acadèmia de la Policia Municipal de Palma en Escola de
Policia Local de la Comunitat Autònoma. Aquesta
transformació tingué lloc el juliol del 1989, mes en què es firmà
el conveni fundacional entre la CAIB i l'Ajuntament de Palma.

Des d'aquella data, tècnics del Servei del Patrimoni
Històric imparteixen part del Programa de formació dels
policies locals.

A part d'aquesta activitat docent habitual la Direcció
General de Cultura ha desplegat actuacions anuals destinades
a aconseguir que totes les administracions colAlaborin en la
defensa del patrimoni històric.

El 1990 es dugué a terme a Palma, Manacor, Inca,
Menorca i Eivissa una campanya d'informació sobre el
patrimoni històric, destinada sobretot als membres dels cossos
d'ordre públic dependents de l'Estat, però també hi foren
convidades totes les dotacions de policia local. A part dels
tècnics del Servei de Patrimoni Històric hi participà el Cap de
Brigada del Patrimoni Històric de la Generalitat de Catalunya.

La impartició docent es concentrà a informar l'alumnat
de quines fonts del patrimoni cultural són més susceptibles de
sofrir l'espoliació, de quins mitjans legals existeixen per a
impedir-ho i de les figures legals de protecció que s'han de fer
respectar.

Tenint en compte la impartició habitual i
extraordinària a què hem fet referència, el 1991 ens esforçàrem
a posar a l'abast de les autoritats locals els instruments de
catalogació del nostre patrimoni històric que des de l'inici de
l'anterior legislatura s'han anat confeccionant.

Així foren tramesos als ajuntaments, als consells
insulars i a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori còpies dels inventaris de jaciments arqueològics de
cada municipi, del Catàleg de Creus de Terme i de l'Inventari
de Molins Fariners de Vent.

A aquesta programació selectiva de la informació
seguiran altres iniciatives docents i així s'anirà alternant
successivament informació i docència.

A més de tot el que s'ha expressat abans, s'ha de
remarcar que la comunicació i l'intercanvi d'informació entre el
Servei d'Inspecció, l'Assessoria Jurídica (on es tramiten els
expedients sancionadors) i les forces de seguretat de l'Estat han
estat sempre complets i fluids.

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 la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 3078/91,
relativa a la promoció dels vins de Mallorca.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BP)

1.- Com a vins de Mallorca no s'ha fet cap actuació
concreta, donat que aquesta denominació no garanteix que el
vi utilitzat sigui tot de Mallorca, no es pot saber amb certesa,
que no s'hi hagin fet "coupages" amb vins procedents de la
península. De totes maneres i en el curs de ''vins de qualitat"
realitzat a l'Institut de Formació Professional"Juníper Serra"
es varen tastar, entre d'altres de la península amb
Denominació d'Origen, vins de Mallorca sense Denominació
d'Origen.

2.- Entre les accions encaminades a potenciar la
Denominació d'Origen "Binissalem" es varen convocar
eleccions per constituir el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen "Binissalem", eleccions que varen
concloure en el mes d'agost, mes en què també es constituí el
primer Consell Regulador de la Denominació d'Origen
"Binissalem".

En el mes de març es va dur a terme el curs de "vins
de qualitat" dirigit als alumnes del darrer curs de l'escola
d'hostaleria "Juníper Serra", en el qual es va fer especial
atenció en el vins de la Denominació d'Origen "Binissalem",
amb una visita als cellers embotelladors i amb un canvi
d'impressions amb els seus responsables.

Es va participar en el mes d'abril a la fira "Gourmet"
a Madrid amb la presència de la Denominació d'Origen
"Binissalem". Així mateix, i aprofitant aquesta avinentesa, es
varen editar dos tipus d'opuscles.

En aquest mes de desembre, a les pàgines centrals
del diari Ultima Hora es va publicar un article de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca sobre els vins amb
Denominació d'Origen i els vins de Mallorca.

3.- Encara que a la fira "Alimentària 92", que se
celebrarà a Barcelona del 7 al 12 de març, no hi haurà
representació Oficial dels vins amb Denominació d'Origen
"Binissalem", les degustacions, tant de "Sobrassada de porc
negre de Mallorca" amb la marca de qualitat "Qualitat
controlada", com de formatge amb la Denominació d'Origen
"Mahón", es faran òbviament, amb vi de Denominació
d'Origen "Binissalem".

4.- Al mes d'abril es farà un curs de vins amb els
alumnes d'hostaleria, amb especial atenció als de la
Denominació d'Origen "Binissalem". Enguany, i per
promocionar el vi es convidarà al curset a professionals de
l'hostaleria i la restauració.

5.- Hi ha tres solAlicituds (Continente, SYP i Son
Cotoner).

Palma, 30 de desembre del 1991
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
3119/91, relativa a l'observatori Astronòmic de Costitx.

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

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

BQ)

1.- D'acord amb el Conveni signat entre la Conselleria
i l'OAM de data 4 de juny del 1990, la quantitat aportada
inicialment pel Govern Balear ha estat de 10.000.000,- pts.

2.- Atès que, d'acord amb l'esmentat conveni es
tractava d'una ajuda a la construcció que, en tot cas, estava a
càrrec de l'OAM, no se'n té constància oficial de quina ha estat
l'empresa constructora.

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
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE
núm. 3143/91, relativa a la creació d'una xarxa de tècnics de
patrimoni.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BR)

El projecte redactat per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, s'engloba dins el programa de defensa i
protecció del patrimoni.

L'objectiu primigeni és de dotar els ajuntaments amb
un tècnic qualificat en matèria de patrimoni, tot preveient la
participació de tots els ajuntaments de la CAIB, i en
conseqüència els que pertanyen a les illes d'Eivissa i
Formentera.

Pel que fa a la segona part de la vostra interpelAlació,
us recordam que mitjançant Decret 17/1990, de 8 de febrer,
(BOCAIB de 17-2-90), se cedí al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera la gestió ordinària de funcions en matèria de
Cultura, Educació i Esports.

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 la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm.
3150/91, relativa a la construcció d'una sortida artificial a les
Coves d'Artà.

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

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

BS)

a) S'han comprovat i s'han tengut en compte els
efectes: Interiorment, es considera que no s'alteren en absolut
les condicions atmosfèriques (humitat i corrents d'aire), ja que
es tracta d'una porta d'emergència que estarà sempre tancada
i que només s'obrirà des de l'interior en cas de necessitat.
Exteriorment, per altra banda, no causa cap tipus d'impacte.

b) És una ordre del Ministeri d'Indústria dictar el
tancament de les coves en cas que no hi hagi sortida
d'emergència per al pròxim mes de maig del 1992.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Mª Antònia Munar i Riutort.

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. Mateu Morro, RGE núm.
3151/91, relativa al pla singular de subvencions en matèria de
policies locals.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BT)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors 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. Mateu Morro, RGE núm. 3152/91,
relativa al pla singular de subvencions en matèria de protecció
civil.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BU)

Els municipis que han presentat solAlicitud de
subvenció per a l'elaboració de Plans d'Emergència Municipal
han estat: Esporles i Mancor de la Vall. La quantitat
subvencionada és: Esporles, 200.000,- pts i Mancor de la Vall
200.000,- pts.

Els Plans d'Emergència Municipal elaborats han estat
els dels Municipis següents:

Formentera
Campos
Es Mercadal
Puigpunyent
Sant Llorenç des Cardassar
Ferreries
Fornalutx

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. Sebastià Serra, RGE núm. 3156/91,
relativa al Congrés de Turisme i Medi Ambient.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BV)

Des del respecte més absolut a l'ús de la llengua
catalana i a la normativa vigent, vull fer una sèrie d'aclariments
previs per considerar-los ben necessaris perquè tots els
coneguem:

En primer lloc negar que la presidència de la Mesa del
Congrés no permetés la intervenció en la nostra llengua a una
persona assistent.

En segon lloc, indicar que resulta curiós que a aquesta
pregunta i a l’anterior es parla de "Congrés sobre Turisme i
Mediambient", quan la seva denominació completa és
CONGRÉS INTERNACIONAL DE TURISME l
MEDIAMBIENT. I aquesta paraula, "internacional" ens pot
donar La clau del criteri dels organitzadors del Congrés a l'hora
de considerar la conveniència d'expressar-se en castellà perquè
aquest Congrés Internacional anava dirigit a un ampli colAlectiu
format per persones residents fora de l'àmbit lingüístic català.
La qual cosa aconsellava l'ús de l'altre idioma oficial a la nostra
Comunitat: el castellà.
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Per tant i en coherència amb aquest criteri es va
solAlicitar a la persona del públic que va demanar la paraula
en la nostra llengua que per favor s'expressàs en castellà,
sense altra finalitat que facilitar la comunicació, en atenció als
congressistes no catalana-parlants.

En relació amb l'ús lingüístic general, hem de
considera allò que preveu l'Article 2 del Decret 100/90 que
regula l'ús de les llengües oficials:

"Art 2.- D'una manera general l' Administració de la
CA de les Illes Balears ha d'utilitzar el català per a les seves
relacions, amb les particularitats que resultin dels articles
següents."

Quant al sistema de traducció simultània s'ha de dir
que estava previst per a les llengües següents: castellà,
francès, anglès, alemany.

Palma, 11 de desembre del 1991
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Sebastià Serra, RGE núm. 3157/91,
relativa al Congrés de Turisme i Medi Ambient.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BX)

A causa de la seva extensió, la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició dels senyors diputats.

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. Joan Ferrà, RGE núm. 3159/91,
relativa als resultats obtinguts en la campanya de lluita contra
la brucelAlosi.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BY)

L'actuació del servei de ramaderia referida a les
campanyes de Sanejament de Bestiar, concretament en oví i
cabrum fins el 31 d'octubre del 1991, tenim els següents
resultats:

1.- Campanyes de Sanejament Ramader.

Bestiar oví.- BrucelAlosi

Núm. caps bestiar sanejats.- 183.869

Núm. caps bestiar positius.- 1.644

% positivitat.- 0,89

Núm. caps sacrificats.-1.612

Núm. caps indemnitzats.-1.368

Bestiar cabrum.- BrucelAlosi

Núm. caps bestiar sanejats.- 7.781

Núm. caps bestiar positius.-13

% positivitat.- 0,16

Núm. caps sacrificats.- 9

Núm. caps indemnitzats.- 7

Bestiar cabrum.- Tuberculosi

Núm. caps bestiar sanejats.-7.781

Núm. caps bestiar positius.- 437

% positivitat.- 5,61

Núm. caps sacrificats.- 406

Núm. caps indemnitzats.- 360

Import de les indemnitzacions:

Bestiar oví brucelAlosi: 16.907.600

Bestiar cabrum brucelAlosi: 98.280

Bestiar cabrum tuberculosi: 5.031.320

2.- Cost veterinaris contractats per a les campanyes
període 1 de gener 31 d'octubre del 1991.

TOTAL: 33.653.459 pessetes.

Palma, 27 de desembre del 1991
Pere J. 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. Joan Ferrà, RGE núm. 3160/91,
relativa a les sancions posades pels inspectors de pesca de les
Illes de Mallorca i Eivissa.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 18 de desembre del 1991
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BZ)

En relació a la seva pregunta, cal fer en primer lloc
la següent consideració: tots els inspectors, amb caràcter
general, només aixequen actes, que trameten a l'organisme
que pertoca per a la seva tramitació. Per això, cap inspector
de pesca, d'acord amb la normativa general i amb el Decret
17/86, de 27 de febrer, no ha imposat mai cap sanció.

Per tal que aquest diputat s'assabenti del procediment
administratiu regulat a les diferents normes jurídiques, li
farem un esquema general del funcionament:

1) Inspecció, i, en el cas que es detecti un fet que
pugui ser causa d'infracció, aixecament d'acta.

2) Remissió d'aquesta a l'òrgan competent.

3) Provisió d'incoació.

4) Plec de càrrecs.

5) Proposta de resolució.

6) Resolució de l'expedient i pagament de la sanció.

7) Interposició dels recursos pertinents a càrrec de
l'expedientat.

8) Esgotats els terminis establerts per la llei, es
procedeix a la tramitació de la via de constrenyiment.

Malgrat tot, i encara que la seva pregunta està mal
plantejada, passam a contestar el que pensam que havíeu
demanat:

MALLORCA

Actes aixecades Import sancions

Pescadors Espt.33 390.000,-
Rest. i Peixet.68 729.000,-
Professionals. 34 530.000,-

EIVISSA

Actes aixecades Import sancions

Pescadors Espt.7   55.000,-
Rest. i Peixet.63 405.000,-
Professionals. 36 398.000,-

Aquestes dades corresponen des de 1'1 de gener del
1991, fins al 30 d'octubre del mateix any, ja que les actes
aixecades en el mes de novembre i desembre estan dins el
procediment de provisió d'incoació o plec de càrrecs.

Palma, 17 de desembre del 1991
Pere J. 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. Mateu Morro, 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, a la reunió de la Comissió Bilateral de
Cooperació entre les dues administracions, dia 10 de desembre.

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

Palma, 17 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CA)

La Comissió Bilateral Administració Central-CAIB,
en la seva reunió del passat dia 10 de desembre de l'any passat,
passà revista a diversos assumptes relacionats amb la situació
del traspàs de competències i execució dels convenis de
colAlaboració subscrits entre ambdues Administracions. Així
mateix s'analitzaren els conflictes competencials plantejats i la
problemàtica derivada de la finançació autonòmica, situació
present i previsió de futur. En darrer lloc, s'estudiaren els
criteris de funcionament de la pròpia Comissió Bilateral i es
plantejaren nous mecanismes per tal d'activar la seva actuació.

Pel que fa a les matèries tractades, es reflecteixen a
l'ordre del dia que s'acompanya en fotocòpia.

Palma, 17 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

La documentació esmentada a la resposta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició dels senyors diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
la Funció Pública, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan López, RGE núm. 3259/91,
relativa a la relació nominal d'assessors del Govern de les Illes
Balears.

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

Palma, 21 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CB)

En contestació a la seva pregunta, referida a quina és
la relació nominal dels assessors del Govern de les Illes
Balears, especificant les àrees del govern que assessoren, les
quantitats que han percebut durant l'any 1991 cadascun d'ells,
així com els criteris que fa servir el Govern per l'assignació de
remuneracions a aquests assessors. Ens plau de facilitar la
relació següent. 
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Els criteris que s'han fet servir per assignar aquestes
remuneracions han estat la responsabilitat i la dedicació
d'aquests assessors.

Palma, 16 de gener del 1992
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA
Joan Simarro i Marquès.

La relació esmentada a la resposta, queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta
Cambra, a disposició de tots els senyors 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. Joan López, RGE núm.
3274/91, relativa a la defensa del Dret Civil de les illes
Balears. 

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

Palma, 17 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CC)

La presentació per part del Govern Espanyol de cada
un dels recursos d'inconstitucionalitat contra la Llei de
Filiacions i la de Successió Intestada del Parlament català, ha
obert a aquella Comunitat Autònoma un viu i apassionat
debat sobre els límits constitucionals i estatutaris de la
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en
matèria de Dret Civil Especial.

El Parlament Català ha entès que era possible una
interpretació extensiva de les competències atribuïdes a la
Generalitat en matèria de Dret Civil Especial. Hem de ser
respectuosos amb la decisió del legislatiu català en assumptes
que afecten en exclusiva als seus propis àmbits
competencials, que no als nostres.

Pel que fa a la nostra competència exclusiva en la
matèria, i a les repercussions que pugui tenir el conflicte
plantejat entre Catalunya i l'Estat, no apreciam cap motiu que
afecti o pugui afectar la potestat del Parlament de les illes per
a regular la conservació, modificació i desenvolupament del
nostre Dret Civil Especial, excepció feta del recurs
d'inconstitucionalitat interposat contra l'art. 2 i l'art. 52 (RI
2401/90).

Palma, 21 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

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 López, RGE núm.
3275/91, relativa al deteriorament a la finca d'es Torretó.

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

Palma, 9 de gener del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CD)

1.- La Conselleria Adjunta a la Presidència a través de
la seva Direcció General de Joventut du a terme un programa
d'obres d'acondicionament per ordre de prioritats, havent-se
dut a terme ja, entre d'altres, les següents que enumeram per
considerar-les com a més rellevants:

- Repàs de finestres amb substitució de persianes i
colAlocació de vidres.

- ColAlocació d'una porta vidriera a l'entrada.

- Pintat d'interiors.

- Repicat de parets i referit de morter als interiors.

- ColAlocació de reforços a les bigues de fusta, incloent
nous ancoratges a les parets.

- Substitució de teules a la coberta de l'edifici.

-Reparació de sòtils a la planta baixa.

- Eliminació de les roques situades en el camí inicial
d'accés a la casa, a l'últim tram que dóna entrada directa a la
façana principal.

- Construcció d'una fossa sèptica (falta només la
instalAlació de canonades de conducció).

Aquest pla d'acondicionament es durà a terme fins que
s'assoleixi el nivell que s'ha marcat com a meta.

2.- La Conselleria Adjunta a la Presidència tingué
coneixement del robatori del grup electrogen, a través de la
Direcció General de Joventut i el mateix dia que es descobrí
l'esmentat robatori fou denunciat a la guàrdia civil de Ciutadella
tot detallant totes les dades que s'hi pogueren aportar. La
reposició de dit equip es preveu dur-la a terme al més aviat
possible.

Quant a les garanties disponibles per a salvaguardar
aquest equipament, consideram que són les normals en
qualsevol tipus de vivenda corrent, atès que en el cas concret
del grup electrogen l'habitació on estava depositat disposava
d'una porta de fusta de notable gruix, amb un cadenat de clauó.
A més de disposar de servei de guarda a la finca.

3.- La normativa utilitzada per a l'ús de l'equipament,
a l'igual que les dependències de l'habitatge, és la que s'utilitza
als campaments, albergs i d'altres instalAlacions de joventut.

Per a una major informació a continuació detallam la
relació d'entitats i grups juvenils que han realitzat activitats a
"Es Torretó" l'any 1991.

- AA. VV. Camf d'en Barrotes (Maó).

- Grup Juvenil Sant Francesc (Ciutadella).

- AA. VV. Molí d'es Pla (Maó).

- Grup J. Sant Esteva (Ciutadella).
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- Gent Jove (Ciutadella). 2 vegades.

- Escoltes de Mallorca.

- Sant Antoni Mª Claret (Ciutadella).

- Grup Jove (Ciutadella).

- Grup de Joves (Maó). 3 vegades.

- Agrupament d'Escoltes de Sant Climent.

- C.P. Mateu Fontirroig (Maó).

- Associació Canigó (Barcelona).

- Camps de Treball (4 torns).

- Grup Cepça (Barcelona).

- Grup de Joves (Barcelona).

- Escoltes (Ferreries).

-GEM (Maó).

- Escoltes Federico Pareja (Es Castell).

- C.P. Pere Casasnovas.

- Escoltes de Ciutadella.

- Escoltes de Menorca (Maó).

- Asc. Joves d'es Grau (Maó).

- C.PA Mª Clavé (Ciutadella).

- Escoltes (Sant Lluís).

Palma, 8 de gener del 1992
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT
Virtudes Marí i Ferrer.

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 López, RGE núm.
3299/91, relativa al Projecte de Llei Bàsic de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques.

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

Palma, 7 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CE)

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va
rebre, a principis de l'últim semestre del darrer any, un
esborrany de l'Avantprojecte de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques. En la remissió que va fer el
Secretari d'Estat per les Administracions Territorials,
aleshores Vicepresident del Govern, es feia menció a la
provisionalitat del text que s'enviava i, al mateix temps, es
recomanava que fos estudiat amb les necessàries reserves.

En efecte, en traslladar-se al Govern l'esmentat
esborrany, es va fer constar expressament que, en aquells
moments, el text s'analitzava per l'Executiu i pels Ministres
responsables de la seva redacció. Se suggerí, a més, la suficient
confidencialitat a un text que lli era definitiu, ni estava aprovat
pel Govern Central.

En aquestes circumstàncies era aconsellable
emprendre l'estudi de l'esborrany amb la prudència necessària.
Tampoc el termini de temps fitxat pel Ministeri per l'anàlisi del
text no facilitava un examen detallat i amb profunditat. Encara
així, la Conselleria Adjunta a la Presidència va considerar que,
totes i quantes iniciatives projectassin mesures per a la creació
d'una administració àgil, eficaç i racional, i garantissin l'efectiu
exercici dels drets dels administrats en el procediment, havien
de ser jutjades favorablement amb independència que
poguessin existir discrepàncies en determinats aspectes
concrets de la regulació proposta.

El Govern balear, desprès d'aquella remissió de
l'esborrany de l'avantprojecte, no va ser novament consultat
com hagués estat desitjable, donat que el Ministeri
d'Administracions Públiques no va posar el seu coneixement la
redacció definitiva del text, el qual, com sabem, s'ha convertit
ja en Projecte de Llei després de la seva aprovació pel Consell
de Ministres.

El Govern balear, en tractar-se d'una norma bàsica i,
per tant, d'obligat compliment per part dels òrgans de la Caib,
estudiarà amb deteniment el text aprovat per l'Executiu i
efectuarà el degut seguiment de les modificacions que pugui
sofrir en la seva fase de tràmit, davant el legislatiu estatal.

EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç, que conté la contestació a les Preguntes formulades
per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 3310/91 i
3311/91, relatives als incentius per promoure la millora de la
formació empresarial del comerciant i la millora de la formació
professional.

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

Palma, 11 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CF)

Durant l'exercici del 1990 la Conselleria de Comerç i
Indústria ha aprovat les següents subvencions per a promoure
la millora de la formació professional dels comerciants:

ESMA 2.395.000 pts.
OMEGA 1.911.000 pts.
TESAP 1.279.000 pts.
L'EUR 2.325.000 pts.
LOGIC CONTROL 2.083.000 pts.
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CAEB 3.950.000 pts.
PIMEN 3.474.000 pts.
AFEDECO 3.660.000 pts.
ASCOME (Menorca)    784.000 pts.
UGT 3.125.000 pts.
USO 2.836.000 pts.
CCOO 2.477.000 pts.
Assoc. Forners    478.000 pts.
Gremi Llibrers      50.000 pts.
Assoc. Pastissers    825.000 pts.

Palma, 4 de febrer del 1992
EL CAP DEL SERVEI DE, COMERÇ

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. Joan F. López, RGE núm. 43/92,
relativa a la comunicació de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca sobre certificats relacionats amb la construcció del sòl
rústic.

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

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CG)

Des del mes d'octubre del 1991 es varen dictar
normes internes per tal de rebre peticions des dels
ajuntaments.

No obstant això i donat que podia existir una certa
confusió en l'emissió d'aquests informes, donades les
encomanes de gestió, hem cregut oportú de dictar l'ordre que
s'adjunta perquè quedin públicament paleses les instruccions
de la conselleria tant ens els seus propis òrgans com en els
òrgans que tenen encomanada la seva gestió.

Palma, 13 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA
Pere J. Morey i Ballester

L'ordre 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. Joan F. López, RGE núm.
44/92, relativa a les actuacions de la Conselleria Adjunta a la
Presidència al llarg del 1991 en el tema de l'objecció de
consciència al Servei Militar i Prestació Social Substitutòria.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CH)

En primer lloc s'ha de tenir en compte que les
competències en matèria de Prestació Social Substitutòria són
exclusives del Ministeri de Justícia, la qual cosa limita en
mesura les actuacions que la Conselleria Adjunta a la
Presidència du a terme.

Tot i això, la Conselleria Adjunta a la Presidència, a
través de la Direcció General de Joventut, va elaborar en el seu
temps un pla d'actuació que bàsicament recollia tres objectius
fonamentals: establir els canals d'interlocució amb l'Oficina
para la prestació social de los objetores de conciencia
-OPSOC- del Ministeri de Justícia; promoure la creació de
programes de prestació social substitutòria a les institucions i
entitats socials de les Illes Balears; i facilitar que els joves de
les Balears puguin acollir-se amb normalitat a la prestació
social i, al mateix temps, assegurar que puguin realitzar la
prestació a la seva illa de residència.

Conseqüentment, les actuacions de la Direcció
General de Joventut durant l'any 1991 s'ban centrat en el
desenvolupament d'aquests objectius que es poden resumir en
tres àrees d'actuació: relacions amb l'OPSOC, relacions i
assessorament a institucions i entitats socials i informació i
assessorament als joves.

Relacions amb l'OPSOC -Ministeri de Justícia.

En aquest apartat les actuacions s'han basat en la
interlocució periòdica entre l'OPSOC i la D.G.J. per la
tramitació de propostes de concerts de prestació social,
informació sobre la situació de la prestació social i objectors a
les Balears, així com les gestions per a facilitar la resolució de
casos específics sobre incorporacions de joves als programes de
prestació social substitutòria.

D'altra banda, durant l'any 1991 la Direcció General
de Joventut i l'OPSOC han elaborat un esborrany de conveni
marc en el qual s'estableix, en l'àmbit de les respectives
competències, l'ajuda mútua per a que els objectors puguin
realitzar, amb les mateixes garanties, el període de prestació
social substitutòria. D'entre aquestes es poden destacar les
següents:

- L'OPSOC solAlicitarà informació a la Direcció
General de Joventut respecte de les peticions de colAlaboració
que hagin solAlicitat institucions públiques i entitats privades.

- La formació bàsica dels objectors podrà impartir-la
la comunitat autònoma amb el finançament del Ministeri de
Justícia.

- La creació d'una comissió mixta que tendrà per
finalitat el seguiment i valoració del conveni, així com la
presentació d'un informe anual.

- La informació periòdica de la situació dels objectors
de les Balears i dels programes de prestació social substitutòria.

- La presentació a l'OPSOC d'un programa anual de
llocs de prestació a la CAIB.
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Relacions i assessorament a institucions i entitats
socials.

Aquesta acció ha tengut com a objectiu la
informació i assessorament per a facilitar la creació de
programes de prestació per tal de garantir l'existència de llocs
de prestació per als objectors de Balears. En aquest sentit es
poden destacar les reunions informatives amb diversos
ajuntaments de les illes i entitats socials interessades en la
signatura de concerts entre aquests i l'OPSOC.

Concretament, durant l'any 1991 s'han tramitat a
l'OPSOC bé per via de la D. G. J., bé per via pròpia d'entitats,
un total d'11 concerts que sumats als anteriors formen un total
de 31 programes de prestació social substitutòria que suposen
221 llocs d'activitats repartits entre Mallorca, Menorca i
Eivissa.

Informació i assessorament als joves.

En aquest camp les actuacions s'han dirigit a la
informació i assessorament de les possibilitats i canals que
poden utilitzar els joves bé per aconseguir el reconeixement
com a objector de consciència, bé per facilitar el procés
d'incorporació a la prestació social substitutòria.

Aquesta acció s'ha duit a terme mitjançant els
informadors juvenils dels serveis informatius i des de les
mateixes oficines de la Direcció General de Joventut. També
s'ha de dir que en el transcurs del Curs de Formació
d'Informadors Juvenils realitzat l'any 1991, la D.G. J. va
introduir un aprenentatge específic sobre la prestació social
i l'objecció de consciència.

Aquesta tasca d'informació i assessorament es pot
considerar com un bon canal que ha ajudat a clarificar una
temàtic que de per si és poc coneguda i en la qual existeix una
gran confusió informativa.

Una tasca que s'ha d'intensificar durant els propers
anys per a poder suplir les mancances informatives que
encara existeixen en aquest terreny.

La valoració que des d'aquesta conselleria es fa
sobre la política duita a terme en aquest tema per les diferents
administracions de les Illes Balears és raonablement positiva,
donat que les campanyes de publicitat duites a terme els
darrers anys sobre aquest tema i l'assessorament ofert tant per
aquesta conselleria com per altres organismes no oficials
-C.J.I.B.ha fet que cada vegada més els diferents ajuntaments
i associacions de les illes presentin programes per a la
realització de la prestació social substitutòria al seu municipi
o entitat, havent-se produït un increment substancial del
nombre de joves objectors de consciència que poden realitzar
la prestació social substitutòria a les nostres illes.

Palma, 17 de febrer del 1992.
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtudes Marí i Ferrer.

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. 53/92,
relativa a les despeses en publicitat de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant el segon semestre de l'any 1991.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CI)

Les despeses publicitàries del segon semestre del 1991
pugen a 4.885.831 pessetes.

La conselleria no ha duit a terme contractes
publicitaris amb empreses, sinó que ha realitzat insercions
publicitàries a diferents mitjans de comunicació contractant
directament
amb ells.

El detall per cada mitjà de comunicació i l'import és el
que figura a l'annex:

Serveis de Comun. de la PIME 313.600
El Rey Sol SA 661.920
Guillermo Reynés Esteva 224.000
Ediciones Faita, SA 425.600
Mateu Juan Florit 500.000
Imprenta Morro, SA 112.000
Editora Balear, SA 614.813
Editorial Menorca, SA     6.720
IZY Publicidad, SA 462.538
Radio Popular de Mallorca, SA   58.240
Prenshora, SA 761.600
Hora Nova, SA 357.280
Ultima Hora, SA 209.888
Y. C. Español Hod, SA   95.200
Imagen de Publ. y Marketing, SA   82.432

TOTAL ...............          4.885.831

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. 54/92,
relativa a despeses en publicitat durant el segon semestre de
l'any 1991.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CJ)

La Conselleria de Treball i Transports, d'acord amb la
informació del Pressupost de Despeses, subconcepte de
publicitat i propaganda, ha realitzat una despesa total de
494.816 pessetes que s'han comptabilitzat durant el segon
semestre de l'any 1991.

Ha contractat aquesta publicitat amb les següents
empreses:

Prensa Pitiusa, SA.
Imagen de Publicidad y Marketing.
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La quantia i el detall per cada mitjà de comunicació
és el següent:

Prensa Pitiusa, SA 12.768
Imagen de Publ. y Marketing          482.048

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Pere Sampol, RGE núm. 55/92,
relativa a les despeses en publicitat de la Conselleria
d'Agricultura durant el segon semestre de l'any 1991.

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

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA;
Francesc Gilet i Girart

CK)

1.- 3.419.678 pessetes.

2.- Amb cap.

3.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha
realitzat cap tipus de contracte amb empreses de publicitat.

4.-

Editora Balear, SA 122.662
Editorial Menorca, SA   63.079
Nimbus Publicitat   96.633
Hora Nova, SA 1.020.000
Rey Sol SA 930.720
Unió de Pagesos de Menorca 229.600
Prenshora, SA 109.400
Mediterránea Int. Publicidad 736.512
Juan Gelabert Seguí   30.072

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. 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. Pere Sampol, RGE núm.
57/92, relativa a les despeses en publicitat de la Conselleria
Adjunta durant el segon semestre de l'any 1991.

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

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA;
Francesc Gilet i Girart

CL)

1.- La publicitat es contracta unes vegades directament
i altres a través d'empreses especialitzades. La relació de
despeses i empreses és la següent:

Rey Sol SA 49.728
Editora Balear, SA 1.455.139
Hora Nova, SA 333.313
Ultima Hora, SA 148.960
Serveis de Com. de la PIME 141.120
Clave de Publicidad, SAL 482.576
Mediterránea Int. Publicidad 314.040

2.- Les despeses duites a terme fan referència a:

Difusió protecció civil         333.313
Activ. divulgació joventut       1.075.200
Difusió S.I.A.C., A V.D.          982.947
Publicitat general          533.416

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Presidència
que conté la contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr.
Pere Sampol, RGE núm. 58/92, relativa a les despeses en
publicitat de la Presidència durant el segon semestre de l'any
1991.

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

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA;
Francesc Gilet i Girart

CM)

Adjuntam fotocòpies de totes les factures pagades per
aquesta Presidència en el segon semestre del 1991
corresponents a:

Coanegra 16.800
Lloseta 16.800
Nimbus 203.616

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA;
Vicente Matas i Morro.

Les fotocòpies esmentades a la resposta, queden
dipositades al Registre de l'Oficialia Major d'aquesta Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 63/92,
relativa a personal que treballa al consorci Centre de
Documentació Europea de les Illes Balears.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CN)

- Sr. Lluís Pericás O’Callaghan, director en funcions.
Contracte d'alta direcció per tres anys des de 1'1 de setembre
del 1991 amb una retribució anual bruta de 4.567.200
pessetes.

- Sra. Pilar González Sánchez, documentalista.
Contracte laboral per sis mesos des del 21 de novembre del
1991 amb una retribució anual bruta de 2.631.052 pessetes.

- Sra. Catalina Morro Morey, auxiliar administrativa.
Contracte laboral indefinit amb una retribució anual bruta
d'1.478.862 pessetes.

- Sr. Crisòfol Soler Cladera, en excedència.

- Sra. Remeis Zaforteza Fortuny, en excedència.

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Urbanisme que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble.. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
67/92, relativa a personal que treballa a l'Institut Balear de
Sanejament -IBASAN.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CO)

Treballador Categoria Remun.Anual
Bruta/91

G.  Juan Coll Dtor. Gerent 9.577.604
P. Iturbide S. Cap S. Constr. 4.610.466
J.J.Romero Bosch Cap S. Manten. 4.610.466
A. Moscardó Covo Cap S.Econòm. 4.610.466
F. VidalAstorga ITOP.T.G.M. 3.752.700
A. Parietti D. Eng. Tèc. Ind.

 TGM 3.752.700
A. Rossell Garau Misser 3.431.036
C. Aparicio S. Administrativa 2.144.394
G. Bauzá Company Xofer ded. ex. 2.255.902
J. Valle Castelló Adm.Cap Compt. 2.680.496
A. Palou de C. Aux.Adminstr. 1.876.350
M. Enseñat Enseñat Secr. Direcció 2.144.394
B. Garí Gayá Administratiu 2.680.496
P. Ramis d'A Secr. Direcció 2.144.394
I. F. García Mas Biòleg 3.144.394

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeronimo Sáiz Gomila.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formujada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 69/92,
relativa
al personal que treballa a l'Institut Balear de Disseny.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CP)

Personal per compte d'altri -amb contracte
laboral-; retribució bruta anual dels empleats.

Gallego Fernández, A Dtor. gerent(*) 1.512.000
Grimalt Nadal, M. Coord.àr.moda 2.632.005
Pomar Forteza,M. Comercial 1.838.010
Torres Borrás, C. Comercial 1.763.321
Garcías Peyro, A Comptable 1.697.504
Medina Mingoya, A Aux. Administr.    969.288
Gual de T. Le Senne, G. Tèc. Autoedic. 3.480.560
Mora Rodríguez, E. Patronista 2.904.071
Cabeza García, E. Aux. Administr.    867.840
Sans Llabrés, F. Diss. moda 1.172.885
Mir Novell, F. (*1) Administrativa    335.000
Cortés Cortés, B. (*2) Administratiu 1.271.441
Rosselló G., E. (*3) Aux. Administr.    783.865
Terrassa V. L. (*4) Patronista    829.089

(*) Aquesta retribució és un complement al salari que
el gerent cobra per la seva condició de Cap de Servei a la
Conselleria de Comerç i Indústria.

(*1) Expo joieria; baixa dia 4 de setembre del 1991.
(*2) Expo joieria; baixa dia 5 d'octubre del 1991.
(*3) Expo joieria; baixa dia 2 d'agost del 1991.
(*4) Baixa dia 30 de juny del 1991.

Personal per compte propi -Agents mediadors.

Corró Borrás, M. P. Diss.moda 2.650.000
Bees, F. Gem. exp. joier. 1.485.000
Marín Rubio, A Diss. moda 1.416.000
Beltran García, B. Diss. industr.    960.000
Martorell Bonafé, J. Diss. calçat    700.000
Arrom Vila, B. Diss. calçat 1.407.000
Solivellas Saporta, V. Diss. calçat 1.956.000
Calatayud Llorca, F. Com. exp. joier. 2.400.000
Santandreu Riera, L. Patronista 1.868.000

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. 71/92,
relativa a personal que treballa a l'Institut Balear de Serveis a
la Joventut.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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CQ)

El personal que treballa a l'I.B.S.J. és el relacionat en
el llistat adjunt.

Cal diferenciar tres tipologies dins aquesta relació:

- Els treballadors que duen a terme les tasques
administratives i tècniques per a l'execució de les funcions
que són pròpies a l'I.B.S.J. Dins aquesta categoria s'hi troben
les persones relacionades a l'annex núm. 1.

- Personal fix i fix-discontinu que treballa a les
diferents instalAlacions que la CAIB té a les illes i de la gestió
de les quals s'ocupa 1'1.B.S.J. El temps de la contractació dels
fixos discontinus dependrà, dins del marc establert per la
legislació laboral, de les necessitats de les instalAlacions que
varien segons l'època de l'any. Annex núm.2.

- Personal que eventualment es contracta per a
l'execució de programes realitzats segons conveni amb la
Direcció General de Joventut. Actualment els programes que
es duen a terme sota aquesta modalitat són:

Carnet Jove.
Ràdio Jove. Annex 3.

Pel que fa als salaris percebuts pels treballadors, dir
que aquests es regeixen per allò que estableix el Conveni
ColAlectiu del Personal Laboral de la C.A.I.B. per a cada
categoria.

Palma, 17 de febrer del 1992.
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtudes Marí i Ferrer.

El llistat esmentat a la resposta queda dipositat 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
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 76/92,
relativa a les despeses en publicitat del consorci Centre de
Documentació Europea de les Illes Balears.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CR)

1.- Les despeses de publicitat realitzades pel
consorci Centre de Documentació Europea de les Illes
Balears durant l'any 1991, varen pujar a la quantitat
d'1.426.500 pessetes.

2.- L'esmentada publicitat fou contractada amb les
següents empreses:

IZY Publicidad, SA 909.200
Binomio de Publicidad, SA 517.300

3.- L'esmentada publicitat fou distribuïda entre els
següents mitjans de difusió:

El Dia 16 401.200
Ultima Hora 318.000
Diario de Mallorca 274.000
Avante   60.000
Baleares   40.000
Informatiu PIMEM   28.000

Cartells 172.000
Despeses agències 133.300

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere
Sampol, RGE núm. 80/92, relativa a les despeses en publicitat
de l'Institut Balear de Sanejament -IBASAN-, durant l'any
1991.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CS)

1.- Despeses en publicitat 1991 27.075.2130

2.- Empreses contractades:

- Clave de Publicidad, S.S.L.
-Nimbus de Publicidad.
-Anuario Guía Balear.
- Publicaciones Hechos, SA.
- Editora Balear.

3.- Quantia de cada contracte:

a) Clave de Publicidad,S.S.L. 23.835.970

Anuncis contract. personal      440.000
Campanya cànon sanej. aigües 22.474.700
Inauguració depuradora      921.270

b) Anuario Guía Balear.    515.000
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c) Publicaciones Hechos, SA 1.560.000

d) Nimbus de Publicidad.

"Ni una gota al mar sense
depurar" i situació EDAR 1.299.920

e) Editora Balear.    264.390

4.- Detall per cada mitjà de comunicació:

Publicaciones Hechos 1.560.000
Baleares 1.157.200
El Dia 16 1.690.000
Diario de Mallorca 2.678.230
Ultima Hora 2.676.000
Anuario Guía Balear    115.000
TVE 6.090.000
Antena3 TV 1.575.000
Daily Bu1letin    207.000
Premsa Eivissa    517.200
Dijous      25.000
Brisas 1.700.000
S'Arenal    150.000
Diario Menorca    695.350
Diario lbiza    828.000

Total: 21.663.980

La diferència correspon a la realització de l'spot de
televisió i als fullets de cànon de Sanejament d'Aigües.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jerónimo Sáiz i Gomila.

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. 82/92,
relativa a les despeses en publicitat de l'Institut Balear de
Disseny.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CT)

Les despeses en publicitat realitzades per l'Institut
Balear de Disseny durant el 1991 han estat les següents:

- Publicitat relacionada amb la gestió corrent de
l'Institut 1.820.900

- Publicitat Expos. "Un Siglo ... " 3.991.374

TOTAL 5.812.274

Les empreses amb les quals s'ha contractat
publicitat, amb els corresponents imports, són les següents:

-Clave de Publicidad, SA. 4.127.474
-Rey Sol SA    173.000

-Rotary Club    150.000
-Nova Televisió, SA    500.000
-Ultima Hora, SA      70.000
-IZY Publicidad, SA    302.300
-Relac. Públicas Intem., SA      44.000
-CBD Promoción Edif    445.500

TOTAL 5.812.274

Mitjans de comunicació:

Arte y Joya    162.000
Joyas y Joyeros    156.000
Oro y Hora    122.400
Gala    180.000
Impar    445.500
Rotary Club    150.000
El Día 16    947.500
Ultima Hora 1.109.800
Diario de Mallorca 1.025.160
Baleares    363.000
Altres diaris balears    136.400

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. 84/92,
relativa a les despeses en publicitat de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut durant l'any 1991.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CU)

La publicitat contractada per l'IBSJ per a la realització
de diverses campanyes de prestació de serveis a la joventut
-campaments, activitats, etc.- va ser realitzada a través de
l'empresa Clave de Publicidad, SA. mitjançant anuncis i cunyes
de ràdio.

L'import d'aquesta contractació ascendí a 3.838.025
pessetes.

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm.
87/92, relativa a la subvenció a "Centros de perfeccionamiento
NIC".

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

 Palma, 13 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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CV)

Quant a la solAlicitud del Grup Parlamentari PSM i
EEM, nosaltres ja vàrem contestar al seu dia al Diputat Sr.
Pere Sampol que no existeix cap programa denominat
"Centros de perfeccionamiento NIC".

Quant a transferències d'un import de 2.100.000
pessetes dins el perfode comprès entre 1'1 d'abril i el 30 de
juny del 1991, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
donat subvencions a federacions per als seus centres de
perfeccionament tècnico-esportiu, les quals es relacionen a
continuació:

Federació Balear de Muntanyisme    400.000
Federació Balear de Patinatge    400.000
Federació Balear d’Handbol    650.000
Federació Balear de Voleibol    650.000

TOTAL 2.100.000

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 Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 89/92,
relativa al cost de l'exposició "Un Siglo de Joyería".

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CX)

1.- El cost total de l'exposició "Un Sigla de Joyerfa
y Bisuterfa Española 1890-1990" ha estat de 103.966.185
pessetes, incloent dins aquest còmput el pre-estudi realitzat el
1989.

Hem d'indicar que en aquest cost incloem una relació
de mobiliari i equipament de l'exposició valorats en
29.973.590 pessetes, així com l'edició de 10.000 catàlegs el
valor de venda dels quals puja a 37.000.000 de pessetes.

2.- Del total de la inversió a 31 de desembre del
1991, s'han recuperat o amortitzat les següents quantitats:

- Aportació de la Cons.de Comerç i Indústria
via pressup. 1989, 1990 i 1991 25.550.000
- Patrocini Sa Nostra   5.632.773
- Subvenció CDM -Minist.d'Ind., Comerç i Turisme.

10.943.878
- Venda de catàlegs exp. a Palma   1.866.420

TOTAL 43.993.071

3.- No és correcte parlar de dèficit a 31 de desembre
del 1991, sinó d'una inversió pendent de recuperar al llarg del
1992, que puja a 59.973.114 pessetes.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a Ja Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 90/92,
relativa a la recuperació de la inversió de l'exposició "Un Siglo
de Joyería".

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CY)

1.- L'Institut Balear de Disseny, empresa dependent de
la Conselleria de Comerç i Indústria, es va plantejar l'exposició
"Un Siglo de Joyería i Bisutería Española 1890-1990", com un
projecte amb finançació mixta. És a dir, d'una banda una
aportació econòmica via pressupostos de la CAlB i d'altra el
patrocini d'alguna entitat privada així com uns ingressos pels
"drets de cessió" de l'exposició per al seu muntatge a altres
capitals espanyoles, donat el seu caràcter d'itinerància.

En conseqüència s'ban duit a terme distintes gestions
amb comunitats autònomes, ajuntaments i altre tipus d'entitats
en vistes a contractar la cessió de l'exposició per a l'any
1992.

Amb els beneficis que s'obtenguin per aquestes
cessions i, paralAlelament, la venda de catàlegs, es té previst
recuperar la part de la inversió pendent.

2.- Les gestions realitzades per a tal fi han estat
dirigides fonamentalment a comunitats autònomes i ciutats a les
quals els sector joier té un pes específic important i, en
conseqüència, la seva representació a l'exposició -a nivell de
peces i d'autors- és destacable.

Les gestions duites a terme en aquest sentit són:

Castella-Lleó: Les gestions començades ja durant el
1990 amb la Cámara de Comercio de Valladolid i la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, culminaren
el desembre del 1991 amb la contractació de l'exposició per al
seu muntatge el febrer del 1992.

Madrid: S'han mantingut contactes amb el Museu
Espanyol d'Art Contemporani i amb la Caja Madrid. Finalment
és a punt de tancar-se un acord per a la presentació de
l'exposició en aquesta ciutat durant el mes d'abril.

Japó: S'ha firmat un contracte per traslladar al Japó
unes 300 peces de l'exposició el 1992 o alternativament el
1993. Els ingressos de l'Institut Balear de Disseny per aquesta
cessió són de 7.000.000 de pessetes.

Catalunya: L'Ajuntament de Barcelona colAlabora
cedint l'ús del Saló del Tinell els mesos d'abril i maig del 1992
per acollir l'exposició. ParalAlelament es mantenen contactes
amb la Conselleria de Comerç, Consum i Turisme i amb la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, perquè
assumeixin el cost econòmic del seu muntatge. Tant el Gremi
de Joiers com el d'Antiquaris han manifestat el seu suport al
nostre projecte.
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València: En una primera fase es mantingueren
contactes amb el president del Gremi de Joiers i amb el
president de la Fira de Joieria de València per al muntatge de
l'exposició en aquesta ciutat durant el mes de juny del 1992.
Posteriorment, i per indicació del Gremi de Joiers, s'ha entrat
en contacte amb l'Ajuntament de València com a possible
receptor de l'exposició.

Galícia: Gestions amb la Conselleria de Cultura y
Juventud de la Xunta de Galicia, en base a l'interès manifestat
per l'associació de joiers d'aquesta comunitat. Es continuen els
contactes amb l'objectiu d'aconseguir el trasllat de l'exposició
per el mes de setembre del 1992.

País Basc: S'han mantingut contactes amb el gremi
de joiers, amb tècnics de la Diputación de Bilbao i amb
parlamentaris bascos. A causa dels canvis de govern les
gestions es troben en punt mort.

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. Ramon Orfila, RGE núm. 91/92,
relativa al contracte de cessió de les joies de l'exposició "Un
Siglo de Joyería".

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CZ)

El "Contracte de Comodat" per a la cessió de les
peces que integren l'exposició "Un Siglo de Joyería y Bisutería
Española 1890-1990" té una duració de 18 mesos, és a dir, des
de 1'1 de juliol del 1991 fins el 31 de desembre del 1992.

No s'ha produït cap cost per la cessió de les peces; el
préstec de les peces és completament gratuït en tots els casos.

Des que es va clausurar l'exposició a la Llotja de
Palma, les peces es troben a la cambra cuirassada de la Caixa
de Balears "Sa Nostra".

El cost per aquesta custòdia és de zero pessetes.

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. Ramon Orfila, RGE núm. 92/92,
relativa als deutes de l'exposició "Un Siglo de Joyería".

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DA)

No existeix cap deute pendent de pagament amb cap
de les empreses subministradores d'algun tipus de béns i serveis
per a l'exposició "Un Siglo de Joyería y Bisutería Española
1890-1990" .

A 31 de desembre del 1991, només es pot parlar de
petites quantitats pendents de pagament, però sempre d'acord
amb les condicions establertes amb els proveïdors, que pujaven
a 1.350.547 pessetes.

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. Ramon Orfila, RGE núm. 101/92,
relativa a l'actuació de la Conselleria de Treball i Transports en
el conflicte BLAHI.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DB)

Atesa la importància d'aquest conflicte, les actuacions
s'han realitzat al més alt nivell representatiu d'aquest organisme
i, en conseqüència, la conselleria és solidària amb la política
impulsada pel govern.

També s'ha de dir que aquesta conselleria sempre es
troba oberta -i ens remetem a actuacions anteriors concretes- a
aquells sectors socials afectats i es mostra decidida a participar
en la recerca de solucions efectives i justes per als interessats.

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Ramon Orfila, RGE núm. 102/92,
relativa a l'actuació de la Conselleria de Treball i Transports en
el conflicte BLAHI.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart



B.O.P.I.B. Núm. 22 - 28 de febrer del 1992 879

DC)

Les actuacions futures en relació amb aquest
assumpte passen pel mateix criteri definit anteriorment i per
això ens remetem a la contestació efectuada a aquest grup
parlamentari en resposta escrita núm. 101/92.

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. 111/92,
relativa a les activitats ilAlegals a algunes zones turístiques.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DD)

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 la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 148/92,
relativa a l'adquisició de la condició d'associat d'alguna
cooperativa per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

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

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DE)

Tal com preveu la Llei General de Cooperatives,
aquestes entitats tenen oberta una via de finançament exterior
a través dels associats, sempre que la seva existència estigui
prevista en els estatuts de la cooperativa.

Aquesta conselleria va tenir en compte aquesta
possibilitat en el moment de la redacció del Decret 92/1991 de
31 d'octubre, pel qual es regula la concessió de subvencions
per a la capitalització d'associacions agràries mitjançant la
qual s'ajuda a la formació del capital social de les
cooperatives.

La diferència fonamental entre aquesta línia
establerta pel Govern balear i la que es podria realitzar a
través de la figura de l'associat és que l'associat pot donar-se
de baixa voluntàriament i recuperar el capital aportat, la qual
cosa pensam que situa la cooperativa en una situació de
dependència continuada de l'actitud de l'associat i això podria
suposar una política intervencionista del Govern balear a la
gestió de la cooperativa.

Palma, 14 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. 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. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 150/92,
relativa a la concessió administrativa del servei d'ITV a
Menorca.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DF)

a.- El dia 21 d'octubre del 1991 es va remetre còpia de
l'esborrany del decret previ a la seva aprovació, a efectes de
coneixement i comentaris pertinents.

b.- Aquest esborrany es va remetre per FAX.

c.- El C.I.M. va presentar algunes modificacions i
propostes que foren recollides en el text del decret.

d.- La Conselleria de Foment del C.I.M.

e.-No.

f.-A ningú.

g.- No hi ha hagut lloc.

EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA:
Luís Morano i Ventayol.

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. 169192,
relativa a les obres a la finca de Son Vent.

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

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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DG)

Fins ara només s'ha gestionat l'inici de l'expedient
d'alienació del terreny i edificis de Son Vent a la Comunitat
Autònoma per part del Ministeri de Defensa.

No podem concretar cap dels altres extrems
solAlicitats, però tan aviat com puguem informarem a tothom.

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
172/92, relativa a la normalització lingüística a les Caixes
d'Estalvi de les Illes Balears.

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

Palma, 13 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DH)

El Títol IV de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears, estableix a l'article
37.2 que "s'ha d'impulsar l'ús ambiental del català i, de manera
especial, la retolació en llengua catalana en tots tipus d'entitats
socials i culturals, mercantils i recreatives".

Amb la finalitat de donar compliment al que disposa
aquest article, el Govern balear va trametre diversos escrits a
les entitats més representatives de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per tal d'establir un marc d'actuacions en
matèria de normalització lingüística.

Entre aquestes empreses, hi ocupa un lloc destacat,
pel seu indubtable pes econòmic i social, la Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra". Conscient de la repercussió de l'entitat, la
Direcció General de Cultura va trametre, en data 8 de febrer
del 1989, escrit a la Direcció General de "Sa Nostra", en el
qual se li oferia la possibilitat de signar un conveni de
colAlaboració entre ambdues parts i fins i tot se'ls en trametia
un esborrany. La resposta de "Sa Nostra", de data 9 de març
del 1989, fou que "no tendria sentit pràctic la conclusió d'un
conveni ja que la finalitat d'aquest ha estat sempre assumida
per l'entitat en tota la seva actuació".

Quant a "La Caixa" -per esmentar únicament les
caixes amb més implantació a les Illes-, consideram que manté
una política lingüística molt precisa i evidentment sensible al
procés de normalització. Altra cosa és que, per motivacions
d'ordre econòmic, l'entitat utilitzi el castellà quan així ho
cregui convenient. En aquest cas, el Govern no pot ser
intervencionista, car l'entitat mercantil té tot el dret a
respondre a interessos no únicament lingüístics.

De tota manera, consideram exagerades les
afirmacions del Sr. Serra, ja que ens sembla incert que "encara
avui, impresos, publicitat, ... , es fan amb una absència total de
la nostra llengua". La nostra lectura, si més no, és més
positiva: observam molta publicitat en català o bilingüe en els
talonaris de xecs, en els caixers automàtics, en els fullets
propagandístics, en els anuncis de les programacions
d'activitats culturals, etc. Fins i tot coneixem la realització de
cursos de català -en alguns casos obligatoris- per al personal

de "Sa Nostra", amb la finalitat que la normalització no abasti
tan sols la imatge exterior de l'entitat, sinó també el
funcionament intern.

Quant a la pregunta sobre si les caixes d'estalvi de
Balears han colAlaborat amb alguna de les campanyes de
normalització lingüística, no sabem si es refereix, atesa la
manca de precisió, a la Campanya Interinstituciona1 de
Normalització Lingüística. En aquest cas, us recordam que el
Govern contribueix a donar suport a la campanya, la qual insta
tots els sectors socials a adherir-s'hi.

Per últim, pel que fa a la pregunta sobre si el Govern
ha fet alguna proposta a les caixes d'estalvi, ja us hem
comunicat la correspondència establerta pel Govern en aquest
sentit, que probablement reiterarem, atesos els canvis
esdevinguts en la cúpula directiva d'alguna d'aquestes.

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. Ramon Orfila, RGE núm. 203/92,
relativa a l'ordre de renovació del Consell Regulador de la
denominació d'origen "Mahón".

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

Palma, 20 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DI)

Vist l'article 11 del Reial Decret 2245/1979 -B.O.E.
235 de 1'1 d'octubre del 1979-, que estableix: la transferència
de competències atri burdes a l'I.N.D.O., per la Llei 25/1979 de
2 de desembre i disposicions complementàries, al Consell
Interinsular de les Illes Balears, en el seu àmbit territorial,
excepte les regulades en els articles 12 i 13 de l'esmentada
disposició.

Vist l'article 1 del Decret de 28 de juny del 1982 de
delegació de competències del Consell General Interinsular de
Balears als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera en matèria de denominacions d'origen, que
estableix la delegació de la gestió de les competències
atribuïdes a l'I.N.D.O., per la Llei 25/1970 de 2 de desembre i
disposicions complementàries, a l'àmbit territorial de cada illa.
Amb les limitacions de les competències no transferides al
Consell Interinsular per l'Estat espanyol -art. 12 i 13 del Reial
Decret 2245/1979, de 7 de setembre. l les disposicions finals
que contemplen la possibilitat que els consells insulars
renunciïn a les competències delegades.

Vista la disposició transitòria novena de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears -Llei Orgànica 2/1983, de
25 de febrer- en el seu punt primer diu: " ... les institucions
d'autogovern hauran de respectar les competències que els
consells insulars nan rebut de l'Ens preautonòmic."

Vista la disposició derogatòria del Reial Decret
2774/1983 de 5 d'octubre, de traspàs de funcions i serveis de
l'Estat en matèria de denominacions d'origen, que deroga els
articles 11, 12 i 13 del Reial Decret 2245/1979 de 7 de
setembre.
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Vist el Reial Decret 2774/1983 de 5 d'octubre de
traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de
denominacions d'origen que estableix en el punt B) i j) que la
Comunitat Autònoma assumeix la funció de constituir els
consells reguladors de les denominacions d'origen.

Vist el Decret 98/1984 de 13 de setembre -BOCAIB
núm. 16 de 23 d'octubre del 1984-, pel qual s'assumeix i es
distribueixen les competències transferides per l'Estat en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, reconeix que Les
competències en matèria de denominació d'origen del R.D.
2774/1983, s'han d'exercir per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Vist l'article 1r de l'ordre del Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, de 4 de juny del 1987, de competències
per a convocar i regular les eleccions dels vocals de consells
reguladors que estableix: "correspon a les comunitats
autònomes d'acord amb els seus estatuts d'autonomia, fixar les
dates de convocatòria i el procediment d'elecció dels vocals
dels consells reguladors de les denominacions d'origen i
denominacions específiques que afectin exclusivament el seu
àmbit territorial..."

Considerant que la delegació de competències en els
consells insulars en matèria de denominacions d'origen per
part del Consell General Interinsular -Decret 28 de juny del
1982- no es va fer efectiva, en el sentit que els consells
insulars no es pronunciaren i els articles 11, 12 i 13 de la
disposició per la qual havia rebut la competència el Consell
General Interinsular
es derogaren.

Resultant que la titularitat de la competència en
matèria de denominacions d'origen a les Illes Balears pertoca
a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Per tant, no procedia la consulta al Consell Insular de
Menorca.

Palma, 19 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. 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. Ramon Orfila, RGE núm. 204/92,
relativa
a la presidència de la Junta Electoral del Consell Regulador de
la denominació d'origen "Mahón".

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

Palma, 20 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

DJ)

Vist l'article 11 del Reial Decret 2245/79 -B.O.E. 235
de 1'1 d'octubre del 1979- que estableix la transferència de
competències atribuïdes a l'I.N.D.O., per la llei 25/1970 de 2 de
desembre i disposicions complementàries, al Consell
Interinsular de les Illes Balears, en el seu àmbit territorial,
excepte les regulades en els articles 12 i 13 de l'esmentada
disposició.

Vist l'article 1 del Decret de 28 de juny del 1982 de
delegació de competències del Consell General Interinsular de
Balears als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera en matèria de denominacions d'origen, que
estableix la delegació de la gestió de les competències
atribuïdes a l'I.N.D.O, per la llei 25/1970 de 2 de desembre i
disposicions complementàries, a l'àmbit territorial de cada illa.
Amb les limitacions de les competències no transferides al
Consell Interinsular per l'Estat espanyol -art. 12 i 13 del Reial.
Decret 2245/1979, de 7 de setembre. I les disposicions finals
que contemplen la possibilitat que els consells insulars
renunciïn a les competències delegades.

Vista la disposició transitòria novena de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears -llei Orgànica 211983, de
25 de febrer-, en el seu punt primer diu: " ... les institucions
d'autogovern han de respectar les competències que els consells
insulars han rebut de l'Ens preautonòmic".

Vista la disposició derogatòria del Reial Decret
2774/1983 de 5 d'octubre, de traspàs de funcions i serveis de
l'Estat en matèria de denominacions d'origen, que deroga els
articles 11, 12 i 13 del Reial Decret 2245/1979 de 7 de
setembre.

Vist el Reial Decret 2774/1983 de 5 d'octubre de
traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de
denominacions d'origen que estableix en el punt B) 1 j) que la
Comunitat Autònoma assumeix la funció de constituir els
consells reguladors de les denominacions d'origen.

Vist el Decret 981/984 de 13 de setembre -BOCAIB
núm. 16 de 23 d'octubre del 1984-, pel qual s'assumeixen i es
distribueixen les competències transferides per l'Estat en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, reconeix que les
competències en matèria de denominacions d'origen del R. D.
2774/1983, s'han d'exercir per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears a través de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Vista la disposició cinquena de l'ordre de 15 de febrer
del 1982 -B.O.E. núm. 50 de 27 de febrer del 1982- per la qual
es desenvolupen els Reials Decrets 2004/1979, de 13 de juliol
i 3182/1980, de 30 de desembre, en els quals es dicten normes
per a la renovació dels consells reguladors de les
denominacions d'origen i el Consell General de l'I.N.D.O., que
estableix que serà president de la J.E.D.O. el director provincial
del Ministeri d'Agricultura. Vist l'article 1r. de l'ordre del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de 4 de juny del
1987, de competències per convocar i regular les eleccions dels
vocals de consells reguladors que estableix: "correspon a les
comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts
d'autonomia, fixar les dates de convocatòria i el procediment
d'elecció dels vocals dels consells reguladors de les
denominacions d'origen i denominacions específiques que
afectin exclusivament el seu àmbit territorial..."

Vist l'article 1 del Decret 74/1988, de 22 de setembre,
pel qual s'encomana provisionalment al Consell Insular de
Menorca la gestió ordinària de funcions en matèria d'agricultura
i pesca i s'hi adscriuen els mitjans materials i personals
corresponents.
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Vista l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de
19 de novembre del 1991, la qual estableix que la Junta
Electoral que controlarà el procés d'elecció del nou Consell
Regulador de la Denominació d'Origen del "Queso Mahón"
serà presidida pel Director General de Producció i Indústries
Agràries.

Considerant que la delegació de competències en els
consells insulars en matèria de denominacions d'origen per
part del Consell General Interinsular -Decret 28 de juny del
1982- no es va fer efectiva, en el sentit que els consells
insulars no es pronunciaren i els articles 11, 12 i 13 de la
disposició per la qual havia rebut la competència el Consell
General Interinsular es derogaren.

Considerant que la convocatòria d'eleccions al
Consell Regulador de la D.O. "Queso Mahón" i el
nomenament dels membres de la J.E.D.O. no en són cap de les
funcions encomanades pel Decret 74/1988 al Consell Insular
de Menorca.

Resultant que la titularitat de la competència en
matèria de denominacions d'origen a les Illes Balears pertoca
a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Per tant es nomenà president de la J.E.D.O. el càrrec
que li correspon en el marc legal actual.

Palma, 19 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.


