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PLE DEL PARLAMENT

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

plenària extraordinària celebrada dia 13 de febrer del 1992
prengué en consideració per 30 vots a favor, cap en contra, cap
abstenció i 27 vots no emesos, la proposta presentada per la
Comissió Tècnica Interinsular de modificació de l'article 2 de la
Llei 9/1990, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'urbanisme i habitabilitat, RGE núm 243/92 (BOPIB núm.
19, de 6 de febrer del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 18 de febrer del 1992, d'acord amb l'article 156
del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la pregunta tot seguit
especificada, per a la qual es demanava resposta oral davant
COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment de la
Llei 6/1989, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 391/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
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la Comissió de Turisme.

Compliment de la Llei 6/1989.

La Llei 6/1989, de dia 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, publicada en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm
71, de dia 10 de juny, entrà en vigor a l'endemà de la seva
promulgació.

L'article 23.3 de l'esmentada llei, obliga la publicació al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
les sancions fermes en via administrativa, corresponents a faltes
greus i molt greus.

En quins butlletins oficials s'han publicat les sancions
fermes imposades fins ara, així com el nom de les persones
naturals o la raó social de les persones jurídiques responsables, i
la naturalesa de la infracció?

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

II.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 18 de febrer del 1992, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 335/92, presentat per tres diputats-membres de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença del Conseller sense cartera davant la Comissió de
referència per tal de celebrar sessió informativa sobre
competències, funcions i estructura de la seva Conselleria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 18 de febrer del 1992, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 336/92, presentat per tres diputats-membres de la Comissió
d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença del
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori davant la
Comissió de referència per tal de celebrar sessió informativa sobre
el conveni d'habitatge i sòl.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de febrer del 1992, d'acord amb l'article 126.5 del
Reglament de la Cambra, acordà de remetre a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals la Proposta de modificació de
l'article 2 de la Llei 9/1990, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat, presa en
consideració a la sessió plenària extraordinària de dia 13 de febrer
del 1992.

Els Hbles. Srs. Diputats disposen d'un termini de vuit dies
a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest acord, per
presentar esmenes davant la Mesa de la comissió esmentada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 18 de febrer del 1992, d'acord amb l'article 156
del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les preguntes tot
seguit especificades, per a les quals es demanava resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a descentralització
d'activitats de la Direcció General de Joventut de la CAIB, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 337/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports,
relativa a gestió i coordinació realitzada dins del Pla d'Europa,
formulada pel Diputat Hble Sr. Llorenç Rus del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 338/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports,
relativa a pla d'orientació professional juvenil, formulada pel Diputat
Hble Sr. Llorenç Rus del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
339/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports,
relativa a estudi d'economia i social, formulada pel Diputat Hble Sr.
Llorenç Rus del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 340/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports,
relativa a estudis d'economia social i de mercat de l'ocupació,
formulada pel Diputat Hble Sr. Llorenç Rus del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 341/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i Industrial i
la CAIB al 1986, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 342/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i Industrial i
la CAIB al 1987, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 343/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i
Industrial i la CAIB al 1988, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
344/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb el Centre pel Desenrotllament. Tecnològic i
Industrial i la CAIB al 1989, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
345/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i
Industrial i la CAIB al 1990, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
346/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i
Industrial i la CAIB al 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
347/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial i la CAIB al 1986, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
348/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial i la CAIB al 1987, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
349/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial i la CAIB al 1988, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
350/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial i la CAIB al 1989, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
351/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial i la CAIB al 1990, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
352/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial i la CAIB al 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
353/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través
del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d’Energia (IDAE) i la CAIB al 1986, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 354/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia
(IDAE) i la CAIB al 1987, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 355/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia
(IDAE) i la CAIB al 1988, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 356/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia
(IDAE) i la CAIB a11989, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 357/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia
(IDAE) i la CAIB al 1990, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 358/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions a través del
conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia
(IDAE) i la CAIB a11991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 359/92.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
relativa a inspeccions de la Conselleria a l'empresa Albes, SA,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 368/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
inspeccions de la Conselleria a l'empresa Albes, SA, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 369/92.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
relativa a inspeccions de la Conselleria a empreses per
comercialització de carn, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 370/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
inspeccions de la Conselleria a empreses per comercialització de
carn, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 371/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvenció per a
l'edició d'un llibre amb motiu de la participació a l’Expo-92,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 372/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, relativa a
utilització de l'hexaflumuron per a fumigar els boscos, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 373/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a presència d'un
restaurant al pavelló de Balears de l’Expo-92, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 374/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestió política del
Conseller sense cartera, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F.
López del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 389/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a formació i
reciclatge del personal dels centres assistencials, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 390/92.

Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament de les

Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Descentralització d'activitats de la Direcció General de
Joventut de la CAIB.

En els mitjans de comunicació, el passat 13 de
desembre, s'anunciava la campanya ''Pista de Aventura" que
organitzava la Direcció General en colAlaboració amb els consells
insulars de Mallorca, de Menorca, i d'Eivissa i Formentera.

Per tot això:

- Quina ha estat la colAlaboració del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera a l'esmentada campanya, tenint en compte
que es celebrarà a la ciutat de Palma del dia 19 al 30 del present
mes?

- Pensen traslladar els joves i al'lots de Menorca, Eivissa
i Formentera per poder gaudir d'aquesta "pista de aventura" a l'illa
de Mallorca, o preveuen dur-la a les illes menors?

Palma, 16 de desembre del 1991.
El Diputat:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

Gestió i Coordinació realitzat dins el pla Europa.

- Quin tipus de gestió i coordinació ha realitzat dins del
pla d'Europa en relació als programes Comett, Delta, Erasmus,
Petra, Lingua, Eurotecnet i Force?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sobre el Pla d'Orientació Professional Juvenil.

- Ha posat en marxa aquesta Conselleria el Pla
d'Orientació Professional Juvenil?

En cas afirmatiu, ens en podria remetre una còpia?

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

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

Sobre l'estudi d'economia social.

- Ha realitzat aquesta Conselleria l'estudi d'economia
social, fixat com a tasca a realitzar dins l'any 1991?

En cas afirmatiu, ens en podria fer arribar un exemplar?

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

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

Sobre els estudis d'economia social i de mercat de
l'ocupació.

En funció dels estudis d'economia social i de mercat de
l'ocupació:

- Quines ajudes a l'ocupació ha tramitat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb el Centre per al
Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB al 1986.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i
Industrial al llarg de 1986 detallant l'actuació, la quantia aportada
per cada organisme i el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb el Centre per al
Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB al 1987.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic
i Industrial al llarg de 1987 detallant l'actuació, la quantia aportada
per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb el Centre per al
Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB al 1988.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic
i Industrial al llarg de 1988 detallant l'actuació, la quantia aportada
per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb el Centre per al
Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB al 1989.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic
i Industrial al llarg de 1989 detallant l'actuació, la quantia aportada
per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb el Centre per al
Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB al 1990.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i
Industrial al llarg de 1990 detallant l'actuació, la quantia aportada
per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb el Centre per al
Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB al 1991.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb el Centre pel Desenrotllament Tecnològic i
Industrial al llarg de 1991 detallant l'actuació, la quantia aportada
per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la Petita
i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB al 1986.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial (IMPI) i la CAIB al llarg de 1986 detallant l'actuació, la
quantia aportada per cada organisme i el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la Petita
i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB al 1987.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial (IMPI) i la CAIB al llarg de 1987 detallant l'actuació,
la quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la Petita
i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB al 1988.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial (IMPI) i la CAIB al llarg de 1988 detallant l'actuació,
la quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la Petita
i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB al 1989.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial (IMPI) i la CAIB al llarg de 1989 detallant l'actuació,
la quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la Petita
i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB al 1990.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial (IMPI) i la CAlB al llarg de 1990 detallant l'actuació, la
quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta escrita.

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la Petita
i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB al 1991.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa
Industrial (IMPI) i la CAIB al llarg de 1991 detallant l'actuació, la
quantia aportada per cada organisme i el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

Illes Balears adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d’acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta escrita.

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i la CAIB al 1986.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d'Energia (IDAE) i la CAIB al llarg de 1986 detallant l'actuació,
la quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i la CAIB al 1987.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d'Energia (IDAE) i la CAIB al llarg de 1987 detallant l'actuació,
la quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i la CAIB al 1988.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d'Energia (IDAE) i la CAIB al llarg de 1988 detallant l’actuació,
la quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i la CAIB al 1989.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d'Energia (IDAE) i la CAIB al llarg de 1989 detallant l'actuació, la
quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

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

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta escrita.

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i la CAIB al 1990.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d'Energia (IDAE) i la CAIB al llarg de 1990 detallant l'actuació, la
quantia aportada per cada organisme i el resultat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

W)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de les

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

Accions a través del conveni amb l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) i la CAIB al 1991.

- Quantes i quines han estat les accions duites a terme a
través del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi
d'Energia (IDAE) i la CAIB al llarg de 1991 detallant l'actuació, la
quantia aportada per cada organisme i el resultat?

Palma, 28 de gener del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita, adreçada a la Conselleria de Sanitat.

Inspeccions de la Conselleria de Sanitat a l'Empresa
Albes, SA.

Quines inspeccions ha realitzat la Conselleria de Sanitat
i amb quins resultats a l'empresa Sociedad Mercantil de
Suministros Cárnicos Albes, SA?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita, adreçada a la Conselleria d'Agricultura.

Inspeccions de la Conselleria d'Agricultura a l'Empresa
Albes, SA.

Quines inspeccions ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura i amb quins resultats a l'empresa Sociedad Mercantil
de Suministros Cárnicos Albes, SA?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta les següents preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita, adreçades a la Conselleria de Sanitat.

Inspeccions de la Conselleria de Sanitat a empreses per
comercialització de carn.

Des de l'any 1988 fins a l'actualitat, coneguda la
problemàtica per a la salut pública de la comercialització de carn
alimentada amb excipients com el clembuterol,

Quines empreses han estat inspeccionades i amb quins
resultats?

Quines inspeccions, quan i amb quin resultat, s'han
realitzat a l'empresa Sociedad Mercantil de Suministros Cárnicos
Albes, SA?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta les següents preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
adreçades a la Conselleria d'Agricultura.

Inspeccions de la Conselleria d'Agricultura a empreses per
comercialització de carn.

Des de l'any 1988 fins a l'actualitat, coneguda la
problemàtica per a la salut pública de la comercialització de carn
alimentada amb excipients com el c1embuterol,

Quines empreses han estat inspeccionades i amb quins
resultats?

Quines inspeccions, quan i amb quin resultat, s'han
realitzat a l'empresa Sociedad Mercantil de Suministros Cárnicos
Albes, SA?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta les següents preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
adreçades al Govern.

Subvenció per a l'edició d'un llibre amb motiu de la
participació a l'Expo 92.

Un cop el Conseller d'Economia ha afirmat la voluntat del
Govern de les Illes Balears de no editar un llibre amb motiu de la
participació a l'Expo 92. Té previst el Govern algun tipus de
subvenció a una empresa o a un particular per finançar una
publicació semblant?

En cas afirmatiu, amb quina quantitat?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta les següents preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
adreçades a la Conselleria d'Agricultura.

Utilització de l'hexaf1umuron per a fumigar els boscos.

És cert que els Serveis de Protecció Vegetal de la
Conselleria estan utilitzant el producte conegut com a
hexaf1umuron, per fumigar els boscos de Mallorca i per lluitar
contra la plaga de processionària del pi?

En cas afirmatiu, és cert que es tracta d'un producte tòxic
i que encara està en fase experimental, del qual no es coneixen els
efectes sobre les persones?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta les següents preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita, adreçades al Govern.

Presència d'un restaurant permanent al pavelló balear de
l'Expo '92.

Ateses les contradictòries notícies aparegudes als
mitjans de comunicació sobre la presència d'un restaurant
permanent en el pavelló balear de l'Expo '92,

Hi haurà un restaurant permanent dins el pavelló balear
a l'Expo '92 de Sevilla?

Quin restaurant o restaurants de les Illes se'n farà càrrec?

Amb quins criteris s'ha optat per un determinat
restaurant per representar la gastronomia de les Illes Balears?

S'ha tingut en compte la diversitat gastronòmica de cada
una de les illes a l'hora de prendre la decisió?

S'han consultat les associacions professionals de
restauració de les Balears al respecte?

Amb quin resultat?

La instalAlació del restaurant permanent representarà
algun tipus de cost per al Govern de les Illes Balears?

En cas de resposta positiva, quin?

Palma, 11 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta les següents preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita.

Gestió política del Conseller sense cartera.

En unes declaracions als mitjans de comunicació de les
Illes Balears, publicades dia 6 de febrer, el Conseller sense cartera
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Mariano Matutes,
replicava una carta oberta del PSOE de les Pitiüses en què
s'acusava aquest conseller d'estar en política per defensar els
interessos privats propis, ja que Matutes ''va orquestrar l’oposició
de les institucions governades pel PP -Consell Insular i
Ajuntament (d'Eivissa)- a un oleoducte que volia construir
CAMPSA per tal de ‘seguir amb el negoci’ del transport de
combustibles en camions".

En efecte, l'Hble. Sr. M. Matutes va confirmar a Efe que
és l'administrador a Eivissa de l'empresa Transportes Simó SA,
concessionària de CAMPSA a Eivissa del transport en camions
cisterna de combustible.

En la seva defensa Mariano Matutes va destacar que "com
a fruit de la seva tasca al front de la Conselleria sense cartera, les
Pitiüses frueixen d'importants inversions pel Govern
balear". I va afegir -textualment- que "fins i tot els socialistes de
Menorca han denunciat que a Eivissa s'inverteix més que no a la
seva illa”.

Resulta evident que, d'una anàlisi dels pressuposts de 1991
i 1990, es desprèn que el Conseller sense cartera té raó: El Govern
balear ha invertit més a Eivissa que no a Menorca. Tanmateix, allò
que esdevé més "curiós" és que el propi Conseller Sr. Matutes avali
la seva gestió política al si del Govern autonòmic en funció de
possibilitar una representació directa de les Pitiüses al si de
l'executiu, de la qual se'n deriven importants inversions canalitzades
cap a aquelles illes.

Com que aquesta interpretació del Conseller és
possiblement contrària, si més no, a la Llei de Règim Jurídic de la
CAIB;

atès que el Govern és solidari en les seves decisions;

atès que el Conseller sense cartera manifesta públicament
"Ojalá me dedicara más a mis negocios y menos a la politica", de la
qual cosa es pot deduir que la dedicació política del Conseller és
viscuda com a perjudicial per als seus negocis;

atès que la figura de Conseller sense cartera no té unes
funcions degudament reglamentades i específiques, el Diputat
sotasignant presenta les següents preguntes:

1.- Comparteix el Govern de les Illes Balears
solidàriament i colAlegiadament l'opinió del Conseller sense cartera,
Sr. Matutes en relació al resultat de la seva gestió política
afavoridora de les Pitiüses?

2.- Si això és així, significa que, si el Govern no tingués
un Conseller sense cartera de les Pitiüses, els pobles d'aquestes illes
no en sortirien tan presumptament beneficiats?

3.- Quan regularà el Govern de les Illes Balears les
funcions dels consellers sense cartera o, en el seu defecte, suprimirà
aquest càrrec polític?

4.- Pensa el Govern regular un règim d'incompatibilitats
més estricte per evitar que s'esdevinguin interferències entre els
negocis privats i la funció política com, en aquesta ocasió, ha succeït
amb el Sr. Matutes en el tema de l'oleoducte de CAMPSA i els
consellers puguin optar clarament entre fer política o fer negocis?

Palma, 13 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta les següents preguntes amb solAlicitud de resposta escrita.

Formació i reciclatge del personal dels centres
assistencials.

En la descripció del programa "Centres Assistencials" de
la secció Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, dels Pressuposts
de la CAlB per a 1992, figuren entre les activitats a realitzar les de
"formació i reciclatge del personal dels Centres Assistencials"
(04-01).

- Quines activitats s'han programat en relació a aquest
objectiu, concretant-ne la localització i temporalització?

- Quines activitats s'han realitzat dins els anys
immediatament anteriors a enguany en aquesta matèria?

Palma, 13 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 18 de febrer del 1992, d'acord amb l'article
156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les preguntes
tot seguit especificades, per a les quals es demanava resposta oral
davant PLE.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a exclusió per part
del Govern del Grup Parlamentari MIXT de la composició de la
Comissió Mixta de Transferències, formulada pel Diputat Hble Sr.
Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 375/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a declaracions del
General Sr. Pablo Güil Pijuán, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
376/92.

Pregunta a l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda,
relativa a estudi econòmic per a la determinació del cànon de
sanejament, formulada pel Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 379/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a dipòsit del premi
Tourism for Tomorrow Continental Award, formulada pel Diputat
Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 388/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del Reglament
del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Cosme Vidal i Juan, Portaveu del Grup Parlamentari

MIXT, d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral
davant Ple.

El Decret 106/91, de 19 de desembre, pel qual es
nomenen els representants de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en la Comissió Mixta de Transferències de l'Estat a la
Comunitat Autònoma, inclou en l'esmentada comissió
representants de tots els grups polítics que conformen el Parlament
de les Illes Balears, exceptuant-ne el grup Mixt.

Quin criteri ha seguit el Govern balear per excloure
l'esmentat grup de la composició de la Comissió Mixta de
Transferències?

Palma, 12 de febrer del 1992.
El Diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignat
presenta la següent pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple, adreçada al Govern.

Declaracions del general Sr. Pablo Güil Pijuán.

Davant les declaracions (no rectificades) realitzades pel
general Sr. Pablo Güil Pijuán, en les quals qualificava la política
lingüística del govern autonòmic de Balears de "terrorista" -a més
de la del govern autonòmic de Catalunya i de la Universitat de les
Illes Balears-,

Quina actitud ha pres el President del Govern de les Illes
Balears davant aquest fet?

Palma, 12 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les Illes

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Conseller d'Economia i Hisenda de la
Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita
resposta oral davant Ple.

Per quina raó l'estudi econòmic per a la determinació del
cànon de sanejament elaborat per la Conselleria d'Economia i
Hisenda es basa en estudis demogràfics inexistents?

Palma, 12 de febrer del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignat
presenta la següent pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
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Dipòsit del premi Tourism for Tomorrow Continental
Award al Parlament.

La British Tourist Authority (Grup d'Estudis dels
touroperadors britànics que agrupa els 18 majoristes més
importants del Regne Unit), i la cadena privada de televisió
britànica Thames Television, han guardonat la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb el premi Tourism for Tomorrow
Continental Award, en la seva categoria de premi Continental
Europe.

El Sr. David Bellamy, president de la comissió de
selecció i atorgament dels premis, en comunicar el premi digué:
"Balears té ara les més completes i estrictes lleis de medi ambient,
les quals estan en funcionament, i són de les millors que he vist".

La cerimònia de lliurament dels premis va tenir lloc dia
4 de febrer del 1992 al Museu de Ciències Naturals de Londres, hi
assistiren per la nostra Comunitat Autònoma el Molt Honorable
Sr. President, l'Honorable Sr. Conseller de Turisme, l'IlAlustre Sr.
Director General de Promoció del Turisme, així com representants
municipals.

Pensa el Molt Honorable Sr. President de la Comunitat
Autònoma dipositar el premi esmentat al Parlament de les Illes
Balears, institució que aprovà dia 30 de gener de 1991 la Llei
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears i dia 30 de juny del 1990, la Llei de
crèdit extraordinari per al finançament del Pla Extraordinari
d'inversions i millores d'infraestructures de les zones turístiques,
com a conseqüència de les quals s'ha atorgat aquest premi?

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

III.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

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. 1400/91, relativa
al servei d'ajut als turistes víctimes del delicte.

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

Palma, 31 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

A)

La Conselleria Adjunta a la Presidència i la Conselleria
de Turisme conscients de la importància que per a la primera
indústria de les nostres illes: el turisme, té el fet d’oferir una bona
imatge i el de millorar i renovar els serveis que es presten, varen
posar en marxa el 13 de juny del 1990 el servei denominat
TouristAttention.

Aquest servei, que actuaria segons les directrius i
metodologia marcada per l'Oficina d'ajuda a les víctimes del
delicte de la Conselleria Adjunta a la Presidència i en el seu
funcionament ordinari dependria de la Conselleria de Turisme, va
néixer amb la clara vocació d'oferir ajuda i assessorament jurídic
i/o assistencial als visitants de les nostres illes, nacionals o
estrangers, que hagin estat víctimes de qualque fet delictiu o es
trobin en una situació que per a poder superar-la fos necessari una
ajuda i colAlaboració especialitzada.

Els principals motius pels que es va crear el Tourist
Attention foren els següents:

- El turista és, en molts dels casos, la víctima ideal per a
determinat tipus de delinqüent.

- Aquest colAlectiu és el que més dificultats troba a l'hora
de superar aquestes situacions de victimació, donat el seu
desconeixement de les institucions, de la legislació, les barreres
idiomàtiques etc.; tot això accentua la seva condició de víctima, pel
que en aquests casos és pot parlar d'una "segona victimació".

- La pròpia condició de turista requereix i exigeix un
servei especialitzat, tant poc burocràtic com fos possible, àgil, eficaç
i humà.

Per poder complir aquests objectius, el servei havia de
reunir una sèrie de requisits:

1.- Ubicació cèntrica i de fàcil localització pel turista:

Això es va aconseguir ubicant el servei a l'Oficina
d'informació turística de la Conselleria de Turisme, situada a
l'avinguda Jaume III, 10 de Palma; i no tan sols per estar ubicada
aquesta oficina en el centre de Palma i de fàcil accés pel turista, sinó
també pels següents motius:

- Per ésser un lloc conegut per tots els sectors implicats en
la problemàtica turística, i facilitar així la remissió dels turistes que
puguin tenir alguna dificultat.

- Per ésser un lloc on el turistes acudeixen habitualment
per solAlicitar informació.

- Per tractar-se de dos serveis que podien complementar-se
favorablement.

2.- Dotació de personal especialitzat:

El Tourist Attention es va dotar de personal especialitzat
per a poder atendre les necessitats específiques que es plantejaven,
molt diferents a les que atén l'Oficina d'informació turística.

En torn dels matins estava cobert per un advocat i un
assistent social, i el torn de les tardes per un advocat.

Tota aquesta gent havia colAlaborat anteriorment a
l'Oficina d'ajuda a les víctimes del delicte, amb la qual cosa
comptaven amb l'experiència necessària per atendre aquest tipus de
qüestions relacionades amb la victimació.

Endemés es va reforçar l'Oficina d'informació turística,
mentre funcionàs el Tourist Attention, amb un intèrpret.

3.- Actuació de cooperació amb altres organismes,
institucions i entitats.

Un altre requisit necessari perquè el Tourist Attention
pogués aconseguir els seus objectius era comptar amb la cooperació
d'altres organismes i entitats relacionades amb el món turístic i de
la victimologia.

En aquest sentit s'ha d'assenyalar que el Tourist Attention
comptava amb l'esforç personal de l'Oficina d'ajuda a les víctimes
del delicte, ja que el Tourist Attention és, en realitat, una secció
especialitzada de l'esmentada oficina, i la colAlaboració del SIAC,
ambdós dependents de la Conselleria Adjunta a la Presidència,
aprofitant-se a més tots els convenis de colAlaboració subscrits per
l'AVD.
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Les institucions i entitats amb les que més es va
colAlaborar de forma directa foren:

Consolats.

Ajuntaments.

Policia Nacional, Municipal i Guàrdia Civil.

Jutjats.

Correus, centrals de targes de crèdit, bancs.

Associacions empresarials, professionals i sindicals,
relacionades amb el turisme.

Oficines d'informació turística.

El TouristAttention va estar obert al públic des del 13 de
juny fins al 30 de setembre del 1991, i els casos atesos més
freqüents foren:

Substraccions, robatoris, furts.- 145.

Pèrdua de documentació.- 31.

Consultes jurídiques.- 32.

Problemàtica sobre estrangeria.- 13.

Accidents de circulació.- 8.

Pel que fa a les nacionalitats que més solAlicitaren els
serveis del Tourist Attention, foren:

Alemanys.- 99.

Britànics.- 60.

Espanyols.- 75.

En els casos atesos les tasques realitzades foren les
següents:

- Informar adequadament els turistes victimitzats sobre
com havien de procedir davant la problemàtica plantejada i
explicació dels tràmits a seguir.

- Prestació del corresponents assessoraments jurídics i
legals, interpretació jurídica dels drets segons la legislació
aplicable, i informació dels drets que assisteixen en cada cas.

- Acompanyaments davant la Policia, Guàrdia Civil,
Policia Municipal i Jutjats, per a interposar la corresponent
denúncia del fet delictiu, o la seva ampliació.

- En cas de robatori o pèrdua de documentació i
objectes: anulAlació de targes de crèdit, xecs de viatge, etc.

Tràmits i gestions amb consolats, ambaixades i altres
organismes oficials per a l'obtenció de documentació provisional.

SolAlicitud i recollida de girs postals o telegràfics per a
turistes que com a conseqüència d'un robatori o una pèrdua es
trobaven sense documentació i sense diners.

Seguiment de les oficines d'objectes trobats dels diferents
ajuntaments per a la possible recuperació dels objectes i la seva
posterior devolució. En aquests casos, s'enviava una carta a
l'interessat amb l'objecte de comunicar-li haver-los trobat i el tràmit
a seguir per a recuperar els documents i objectes. Aquesta última
mesura va tenir molt bona acollida, en general, entre tots els turistes,
que en diverses ocasions varen felicitar l'Oficina.

Una vegada finalitzats els tràmits corresponents, es feia un
seguiment de les diligències i expedients en els respectius
organismes: policia, jutjats, etc.

Oferir suport emocional i assistencial als turistes que ho
requerien, amb la possibilitat de posar-se en contacte amb els seus
familiars a través de la línia telefònica internacional.

Pel que fa referència als costs del servei, s'ha d'assenyalar
que durant l'exercici del 1990 es destinaren 3.024.107,- pessetes al
TouristAttention i 2.724.530,- pessetes el 1991.

Pel que fa a les opinions de la Directora de l'Oficina
d'Informació Turística sobre la funció del Tourist Attention,
aparegudes en un medi de comunicació de les illes, aquesta
Conselleria les ha de rebutjar totalment. La rendibilitat social i la
necessitat de comptar amb un servei d'aquestes característiques és
del tot evident, i avala el que es diu, l'extraordinari acolliment que
va tenir en el món del turisme.

La professionalitat de les persones al front del Tourist
Attention és fora de tot dubte, i lamentam profundament que la
responsable de l'Oficina d'informació turística no hagi posat en
entredit, sense aportar argumentacions convincents.

Donam suport a la tasca que varen realitzar els nostres
colAlaboradors i la seva plena dedicació a les feines duites a terme.

Convençuts que la línia d'actuació empresa es l'adient, no
canviarem els nostres objectius i plantejaments fixats en dissenyar
el projecte "Tourist Attention", per les opinions molt personals d'un
funcionari, que respectam, però que no compartim, perquè no
s'ajusten a la realitat dels fets.

En definitiva la Conselleria Adjunta a la Presidència i la
Conselleria de Turisme creuen fermament en la necessitat de
continuar i potenciar encara més, si més no, el servei del Tourist
Attention.

EL CAP DEL GABINET
Eduard Vellibre
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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. Sebastià Serra, RGE núm. 1520/91,
relativa a 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, 10 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

B)

Els resultats obtinguts en la confecció dels inventaris de
béns mobles i immobles, així com en la redacció de la carta
arqueològica, han posat de manifest la importància del criteri de
vigilància per tal d'assegurar la protecció, la recuperació i la
divulgació del patrimoni.

Així, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
recollint el que s'exposa a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol a l'article 7è, ha redactat el programa
de creació de la xarxa de tècnics de Patrimoni, la qual permetrà
d'ampliar les tasques d'inspecció i assegurarà una major protecció
del patrimoni.

L'objectiu de la xarxa és dotar cada ajuntament
individualment o mancomunadament amb un tècnic qualificat en
matèria de Patrimoni.

En línies generals, les funcions que assumiran els
integrants de la xarxa es poden recollir en les tasques de vigilància
i preservació de tots els elements arquitectònics, arqueològics,
etnològics i documentals del municipi i d'emetre els informes
escaients, així com l’assessorament tècnic que es pugui requerir.

Es preveu la posada en funcionament de la xarxa en el
pròxim període pressupostari.

Us adjunt a continuació la relació d'estudis sobre
Patrimoni Històric del 1991.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Mª Antònia Munar i Riutort.

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
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol,
RGE núm. 1541/91, relativa a desperfectes a la carretera de Sóller.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

C)

1.- Els desperfectes als quals es fa referència, situats entre
els p.k. 27,100 i 27,500 de la carretera C-711 de Palma al Port de
Sóller, foren comunicats pel director de les obres dia 14 de
novembre del 1990.

2.- Les mesures preses immediatament consistiren en la
senyalització adequada i en el tancament provisional del carril
afectat pels esvorancs amb el fi d'impedir el pas de vehicles per
damunt, i s'acceleraren els treballs de reforçament del vessant nord
(engraellat ancorat al terreny).

3.- Tractant-se de desperfectes a la carretera conseqüència
directa de la perforació del túnel, correspon a la companyia
concessionària de les obres la seva reparació.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jerónimo Saiz Gomila.

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. 1588/91, relativa
a declaració de conjunt històrico-artístic del Port de Maó.

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

Palma, 31 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

D)

Els responsables de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports esperam que la declaració formal del Port de Maó i el seu
entorn, com a bé d'interès cultural, pugui estar finalitzada durant el
primer quadrimestre de l'any 1992, sempre que les alAlegacions que
es poden presentar durant el preceptiu període d'informació pública
tenguin un desenvolupament sense excessiva problemàtica.

Voldríem manifestar les principals actuacions dutes a
terme per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, des de l'any
1989 fins a l'actualitat, sobre l'expedient en qüestió:

- Amb data 13-12-1989, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports s'adreçà al Batle de Maó a fi que procedís a
establir una delimitació definitiva del Port i del seu entorn.

- Amb dates 6-11-1990 i 15-4-1991, l'Ajuntament de Maó
va trametre al Departament de Patrimoni Històric la memòria i els
plànols de la nova delimitació proposada per l'Ajuntament, molt més
restringida, la qual modifica la delimitació inicial publicada al BOE
amb data 7-12-1981.

- El Consell de Govern emeté el Decret 94/1991 de dia 31
d'octubre, pel qual es regula la declaració dels béns d'interès cultural
de la CAlB, d'acord amb la Llei 16/1985 del patrimoni històric
espanyol, atesa la sentència del Tribunal Constitucional 17/l991, de
dia 31 de gener.

- Recentment, amb data de 21-12-1991, es va publicar al
BOCAIB núm. 159 l'Ordre de la Consellera de Cultura, Educació i
Esports, per la qual es nomenaven els membres de la subcomissió
específica pel Port de Maó i es Castell. Aquesta subcomissió haurà
d'analitzar la delimitació del Port de Maó proposada per
l'Ajuntament.

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'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol,
RGE núm. 1837/91, relativa a expedient de contractació núm.
291/91.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

E)

Atenent a la primera i segona pregunta i en virtut del que
disposen els articles 117.3 i 118 del Reglament general de
contractació de l'Estat, es consultaren tres empreses per a
l'execució de les obres, que presentaren els següents pressuposts:

1.- El Sr. Bartolomé Pons Bibiloni en nom de l'entitat
mercantil "Construcciones Ramón Pons, SA", 24.680.000 pts.

2.- El Sr. Miguel Ripoll Ramón en nom i representació
de l'empresa "Servicios y construcciones Madeira, SA",
24.685.000 pts.

3.- El Sr. Cristóbal Riusech Vila en nom de l'empresa
"Riusech e Hijos, SA", 24.686.768 pts.

Referent a la tercera pregunta, s'adjudicà l'obra en favor
de l'empresa "Ramón y Pons, SA", que era l'oferta més avantatjosa
econòmicament.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL 1ERRITORI:

Jerónimo Saiz Gomila.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol,
RGE núm. 1839/91, relativa a expedient de contractació núm.
229/91.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

F)

Atenent a la primera i segona pregunta i en virtut del que
disposen els articles 117.3 i 118 del Reglament general de
contractació de l'Estat, es consultaren tres empreses per a l'execució
de les obres, que presentaren els següents pressuposts:

1.- El Sr. Francisco Simó Vidal, apoderat de l'empresa
"Ferrer Pons Hermanos, SA", 20.517.095 pts.

2.- El Sr. Antonio Seguí Mercadal, representant legal de
l'empresa "Antonio Seguí, SA", 20.377.092 pts.

3.- El Sr. Vicente Cardona Ribas, representant legal de
l'empresa "Asfaltos y Saneamientos, SA", ASYSA, 20.077,092 pts.

Referent a la tercera pregunta, s'adjudicà l'obra en favor de
l'empresa "ASYSA", que era l'oferta més avantatjosa
econòmicament.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jerónimo Saiz 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. Valentí Valenciano, RGE núm. 2129/91, relativa a les
subvencions per participar a la Fira internacional d’Artesania de
Frankfurt.

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 PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

G)

Les empreses que han participat a la Fira de Frankfurt
1991 són:

Casa El Cid (Eivissa)
Cerámica Helena (Eivissa)
Cerámicas Icardi (Eivissa)
Cerámica Es Molí (Eivissa)
B. Pell (Eivissa)
Inma Platko (Mallorca)

Aquestes empreses no han rebut cap subvenció directa
però s'han beneficiat de l'estand de la conselleria i de la seva
decoració; aquestes despeses han anat a càrrec d'aquesta conselleria
i la seva quantia va quedar especificada en la contestació a la
pregunta del mateix diputat RGE P. núm. 1457/91.
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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. Valentí Valenciano, RGE núm. 2133/91,
relativa a pressuposts del Gabinet de Premsa del Govern de la
CAlB.

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

Palma,3 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

H)

ANY 1989

Capítol I.- 19.726.999 inclosa la S. Social.
Capítol II.- 3.200.000

ANY 1990

Capítol I.- 20.713.344 inclosa la S. Social.
Capítol II.- 3.500.000

Palma, 3 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
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol,
RGE núm. 2237/91, relativa a problemes de depuradores.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

I)

A l'any 1990 existien en funcionament a les Illes Balears
32 estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) municipals,
més dues a Palma i 79 EDAR privades.

D'aquestes EDAR, el resultat del procés de depuració
que superi el 50% de reducció de la demanda bioquímica d'oxigen
(DBO), mínim que segons la normativa comunitària és acceptable,
només és assolida per 18 EDAR municipals. De les privades, 30
superen el 70% de reducció i de DBO.

Els cabals màxims depurats, en m3/dia són:

EDAR municipals
Balears, sense Palma 57.593
Palma 83.364

SUMA 140.957

EDAR privades 17.970

TOTAL 158.927

Si suposam una dotació de 200 l/habitant/dia, la població
total servida era de 794.635 habitants.

Tenint en compte que la població de les Illes Balears a
l'any 1990 era de 767.918 habitants, i que la població turística
equivalent era de 270.570 habitants, es té una població suportada de
1.048.488 habitants. En conseqüència, a finals de 1990, la depuració
d'aigües residuals cobria el 76,37% de la població total.

A finals del 1990 i durant el 1991 s'han posat en servei 9
EDAR, amb un cabal total de servei de 26.200 m3/dia, per a una
població de 121.000 habitants.

Es pot dir que en l'actualitat es depura per a una població
suportada de 915.635 habitants, que equival al 88% del total.

Dit tot això, els problemes mediambientals de les EDAR
de Balears es poden resumir així:

a) el 39,59% de les EDAR municipals i el 37,97% de les
privades funcionen amb un rendiment molt per sota del mínim
exigible.

b) Una gran part de l'afluent obtingut s'aboca a la mar
sense reutilitzar.

c) No es reutilitzen gran part dels fangs, o bé es fa
inadequadament.

Les alternatives existents, en vies de solució en gran part,
són les següents:

1.- Continuar la construcció, ampliació i millora d'EDAR.

2.- Vetllar per la millora dels processos de depuració.

3.- Cercar i posar en pràctica sistemes de reutilització
d'efluents, en especial per a regar.

4.- Investigar i posar en pràctica tecnologies d'utilització
de fangs.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES l
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jerónimo Saiz Gomila.

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. 2244/91,
relativa a evolució de l'atur.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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J)

La Conselleria de Treball i Transports va solAlicitar a la
Direcció Provincial de Treball informació suficient per a atendre
la petició del Grup Parlamentari PSM-EEM.

Atès que les dades de les estadístiques mensuals
d'ocupació de l'any 1991 són insuficients per a conèixer l'evolució
de l'atur illa per illa, aquesta Conselleria a través de la Direcció
General de Foment de l'ocupació i acció formativa i els seus
propis medis, treballa per tal d'obtenir-les. I esperam poder-les
remetre el pròxim més de març.

Palma, a 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
Cultura, Educació i Esports, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm. 3142/91,
relativa a oferta cultural a les illes d'Eivissa i Formentera.

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

Palma, 31 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

K)

Hem de posar de manifest que el programa dissenyat per
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, contempla a grans
trets, dos tipus de mostres.

La primera s'encamina a la formació de les que es
denominen "mostres estables". Són aquelles que es poden veure
únicament a Sa Llonja de Palma. Els criteris de la seva ubicació
són tècnics i no polítics; és a dir, responen a motius de
conservació de les peces, les quals, atesa la seva antiguitat o
precarietat, necessiten condicions ambientals adequades per a la
seva conservació, i desaconsellen el seu trasllat i la constant
manipulació.

A més, aquestes mostres es realitzen, en la major part
dels casos, gràcies a la colAlaboració desinteressada d'institucions
o particulars, els quals cedeixen l'obra per un temps molt
determinat i normalment no autoritzen el seu trasllat.

La segona actuació es dirigeix al muntatge d'exposicions
itinerants. Aquestes són pensades i dissenyades per possibilitar els
trasllats.

Les exposicions itinerants són ofertes per la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports a les poblacions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les quals, si hi són interessades,
solAliciten la mostra. Aquest és el cas de l'exposició La Dona i l'art
avui que es va veure a Eivissa des del 15 fins el 25 de maig de
l'any passat, solAlicitada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

D'altra banda, us hem de recordar que mitjançant Decret
17/1990, de 8 de febrer, se cedí al Consell d'Eivissa i Formentera la
gestió ordinària en matèria de cultura, educació i esports, en
conseqüència, aquesta institució té la capacitat de dissenyar i
desenvolupar el propi programa d'exposicions.

Pel que fa a l'exposició Tirant lo Blanc - Imatges i
Objectes, hem de palesar que aquesta exposició fou cedida per la
Generalitat de Catalunya, amb la condició que no fos traslladada a
altre centre diferent del de Sa Llonja.

No obstant això, s'està elaborant l'exposició itinerant La
Música en temps del Tirant que consta de 30 fotografies,
emmarcades de 55x80 cm, que reprodueixen fragments de retaules
i escultures del s. XV en els quals apareixen els instruments
musicals de l'època. Molt prest s'oferirà a tots els municipis.

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'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la contestació
a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm.
3231/91, relativa a impacte mediambiental que s'ha ocasionat per la
neteja de torrents de les Illes realitzada durant aquests darrers
mesos.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

L)

La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, a l'hora de programar la neteja de llits de torrents, té en
compte el significatiu impacte mediambiental positiu que representa,
amb la restitució dels llits a l'estat que els correspon per al
compliment de la seva funció. Això no obstant, no s'ha procedit a la
redacció formal d'un estudi d'impacte ambiental, per considerar-se
innecessari.

Palma, 11 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jerónimo Saiz Gomila.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que conté la contestació
a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm.
3303/91, relativa a pla sectorial de pedreres.

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 LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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M)

L'any passat es va acabar la primera fase de la
informació prèvia que correspon a: Anàlisi de la situació actual,
amb la realització d'un detallat estudi dels jaciments i de les
explotacions en actiu o abandonades, contemplant l'estat de
l'explotació i el ritme de producció, així com la possibilitat de
reexplotació.

La incidència en el medi ambient des de tots els punts de
vista, en base a una avaluació d'impacte valorada per a cada una
de les pedreres.

Classificació i quantificació dels recursos analitzant les
reserves existents, i en base als consums actuals estimar l'evolució
de la demanda previsible en un horitzó de deu anys.

El gran nombre de pedreres en actiu i abandonades que
s'han estudiat, ha fet que aquesta informació prèvia s'endarrerís
més temps del previst, però enguany ja hem iniciat la redacció
dels onze documents que resten per a finalitzar el Pla, tal com
mana el text aprovat pel Parlament, i si no sorgeixen dificultats
esperam tenir-lo llest a finals d'enguany.

Palma, 11 de febrer de 1992.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES l
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jerónimo Saiz 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. Valentí Valenciano, RGE núm. 3307/91,
relativa als incentius per promoure el foment de la construcció i
modernització d'equipaments socials colAlectius.

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 PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

N)

Durant l'exercici del 1990, la Conselleria de Comerç i
Indústria ha aprovat la quantitat de 23.500.000 ptes. d'ajuda
econòmica a l'Ajuntament de Felanitx, amb la finalitat de
modernitzar el mercat municipal d'aquesta localitat.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 3308/91, relativa als
incentius per promoure l'estudi de noves tècniques comercials.

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 PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

O)

Durant l'exercici del 1990 la Conselleria de Comerç i
Indústria no ha aprovat cap ajuda d'assistència tècnica per a l'estudi
de noves tècniques comercials d'una forma específica. Les ajudes
concedides pel funcionament dels gabinets d'assessorament
tècnico-comercial poden incidir, de forma indirecta, en l'estudi per
a l'aplicació de noves tècniques comercials.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 3309/91, relativa als
incentius per promoure l'associacionisme empresarial.

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 PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

P)

La contestació a aquesta pregunta es pot englobar en el
contingut de l'escrit de la resposta a la pregunta parlamentària núm.
3308/91.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 3312/91, relativa als
incentius per incorporar noves tècniques de gestió.

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 PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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Q)
Durant l'exercici del 1990, la Conselleria de Comerç i

Indústria ha aprovat els següents incentius per a remodelar
instalAlacions o incorporar noves tècniques de gestió: adjuntam
relació.

Expedients de crèdits de tipus d'inversió 02.
Ampliació de l'existent.

Núm Expedient  Quant.Inv.Aprov.  Subv.Invers.

COM-90-001 8.456.000   1.234.178
COM-90-005           0      0
COM-90-012         6.111.000    1.112.305
COM-90-025       16.000.000    1.960.368
COM-90-029       30.000.000    4.694.160
COM-90-036       25.000.000    3.158.250
COM-90-042        0    0
COM-90-046       12.000.000    1.751.436
COM-90-055         6.000.000       784.644
COM-90-112       24.000.000    3.502.872
COM-90-144       50.000.000    6.538.700
COM-90-155       50.000.000    6.316.500
IND-90-002        0                  0
IND-90-011         9.587.000    1.253.730
IND-90-049       24.000.000    3.620.712
IND-90-066         5.478.000       925.875
IND-90-068         7.000.000       857.661
IND-90-107       40.000.000    4.236.600
IND-90-116       24.000.000    2.389.266
IND-90-125         4.000.000       603.452
IND-90-141                       0                  0
IND-90-148       15.000.000    1.837.845
IND-90-157         5.550.000       810.039
IND-90-158         6.662.000       816.248

Total d'expedients: 24
Expedients denegats: 4
Total Inversió Aprovada: 369.044.000 pessetes
Total Circulant Aprovat: 0 pessetes
Total Subvenció Inversió: 48.404.841 pessetes
Total Subvenció Circulant 0 pessetes

Palma:
COM-90-005 Matas y Campins Suministros, SA.
COM-90-029 José Lorenzo Mulet Sans.
COM-90-036 Comercial Morey, SA.
IND-90-107 MAEB, SA.
IND-90-141 Ferros Mallorca, SA.

Manacor:
COM-90-012 Guillermo Coll Lladó.
COM-90-025 Sebastián Frau Llodrá i quatre més.
COM-90-046 Casto Valero Sánchez.
COM-90-055 Cormotor, SA.

Ciutadella:
IND-90-002 Sucesores de Torres Saurina, SA.
COM-90-042 Mercedes Mayans Vivó.
IND-90-116 Enric Jiménez Morales.

Maó:
COM-90-144 Comercial Jaype, SA.
COM-90-155 A Palliser, SA.

Santa Margalida:
COM-90-001 Juan Plomer Juan.

Formentera:
IND-90-011 Carlos Tur Serra.

Inca:
IND-90-049 Cárnicas Majórica, SA.

Selva:
IND-90-066 Miguel Pons Sastre.

Felanitx:
IND-90-068 Confecciones Sansó, SA.

Ariany:
COM-90-112 Curient, SA.

Ses Salines:
IND-90-125 Onofre Salvá Vicens.

Sant Josep:
IND-90-148 Elisa Dorothea Frankhuisen.

Lloseta:
IND-90-157 Miguel Martorell Pou.

Cala Ratjada:
IND-9O-158 Pedro Sancho Sureda.

Expedients de crèdits de tipus d'inversió 03.
Reforma de l'existent.

Núm Expedient Quant.Inv.Aprov. Subv.Invers.

COM-90-028      5.000.000      524.615
COM-90-031    30.000.000   3.675.690
COM-90-050      4.880.000      763.583
COM-90-063      9.417.481   1.189.710
COM-90-065      4.500.000      476.618
COM-90-080      9.000.000   1.313.577
COM-90-082    25.000.000   3.648.825
COM-90-087      3.335.535      607.124
COM-90-094      6.000.000      592.380
COM-90-095      3.388.610      415.182
COM-90-098      7.357.718      901.489
IND-90-104      1.000.000        55.258
IND-90-142      3.900.000      409.200

Total d'expedients: 13
Expedients denegats: 0
Total Inversió Aprovada: 112.779.344 pessetes
Total Circulant Aprovat: 0 pessetes
Total Subvenció Inversió: 14.573.251 pessetes
Total Subvenció Circulant   0 pessetes

Palma:
COM-90-028 Comagrilsa, SA.
COM-90-031 Rigoberto Pomar Duato.
COM-90-063 Pedrona Cladera Siquier.
COM-90-087 Bellinfante, SA.

Pollença:
COM-90-050 Nacora, SA.
COM-90-095 Antonio Rafael Flores Valero.

Maó:
COM-90-082 Rodolfo Fernando Miguel López.
IND-90-104 Sebastián Vidal Reynés.

Manacor:
COM-90-065 Catalina Galmés Morey.
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Ciutadella:
COM-90-080 José Torres Mesquida.

Llucmajor:
COM-90-094 Comercial Garcias y Servicios, SA.

Santa Margalida:
COM-90-098 Rosa Segura Lliteras.

Gènova:
IND-90-142 Florentina Soriano Pons.

Expedients de crèdits de tipus d'inversió 04.
Compra del local.

Núm Expedient Quant.lnv.Aprov. Subv.Invers.

COM-90-019      25.000.000    4.550.425 
COM-90-062        4.700.000       614.637
COM-90-086      20.809.770    2.721.377
COM-90-102      20.000.000    1.974.600
COM-90-103        4.875.000       481.309
COM-90-108        2.850.000       281.380
COM-90-113      15.000.000    2.535.255
COM-9O-135        5.000.000       653.870
COM-90-139      10.500.000    1.326.465
IND-90-057        8.000.000       980.184
IND-90-069        9.635.000    1.180.509
IND-90-072        8.000.000       980.184
IND-90-073        9.630.000    1.179.896
IND-90-075        8.000.000       839.384
IND-9O-077        3.000.000       296.190
IND-90-084      10.000.000    1.459.530
IND-90-118      13.562.200    1.662.681
IND-90-119        4.000.000       394.920
IND-90-145        2.250.000       394.920

Total d'expedients: 19
Expedients denegats: 0
Total Inversió Aprovada: 184.811.970 pessetes
Total Circulant Aprovat: 0 pessetes
Total Subvenció Inversió: 24.333.938 pessetes
Total Subvenció Circulant: 0 pessetes

Ciutadella:
IND-90-069 Peu d'Or, SCL.
IND-90-072 Técnicas Auxiliares Reunidas, SA.
IND-90-073 Modas Carmen, SL.
IND-90-077 Damián Mercadal Fedelich i altre.
IND-90-074 Juan Bagur Llofriu.
IND-90-119 Llofriu y Cia., SA.

Palma:
COM-90-062 Cotrame.
IND-90-118 Carlos López Martínez.
IND-90-145 Bartolomé Martorell Seguí i altre.

Maó:
IND-90-075 Sereli, SA.
COM-90-086 Industrias Cardona, SA.
COM-90-103 Juana Ma. Carreras Sintes i altra.

Alaior:
COM-90-019 Cooperativa San Crispín.
COM-9O-108 Pablo Sintes Pons.

Els Pujols:
IND-90-057 Carmen Martí Llopis.

Santa Eulàlia:
COM-90-102 Miguel Torres Costa i altre.

Porto Cristo:
COM-90-113 Juan Escanellas Company.

Manacor:
COM-90-135 Avícola Ballester, SL.

Llucmajor:
COM-90-139 Cárnicas Semar, SA.

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. Ramon Orfila, RGE núm. 16/92, relativa
a les previsions de despesa per ajudes al turisme rural.

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

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

R)

Les partides aprovades en el pressupost de l'any 1992 són:

15002.531203.77000.-
Camins relacionats amb turisme rural 207.994.000

15002.531203.77000.
Suport al turisme rural   55.000.000

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 17/92, relativa
als objectius del foment del turisme rural.

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

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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S)

La concepció de la CEE de la problemàtica del que
denomina "món rural" és més ampla que l'estrictament agrícola i
mitjançant la reforma dels fons comunitaris d'establir el principi
de què el FEOGA-ORIENTACIÓ, intervindria en els aspectes no
agrícoles dels programes comunitaris que sortiren com a
conseqüència de la fixació dels cinc objectius ja coneguts per
aquest grup parlamentari. Seguint, doncs, aquesta línia hem
establert la política sobre turisme rural.

En la discussió amb la CEE del programa 5B, se'ns va
indicar expressament que s'havia de desvincular aquest tema del
sector agrícola i així ho férem, i la normativa autonòmica va
merèixer l'homologació de la comissió de la CEE.

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 18/92, relativa
a la terciarització del camp de les Illes.

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

Palma, 29 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

T)

L'enfoc de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
turisme rural és la de conservar i rendibi1itzar les grans finques
que per la manca de rendibilitat de l'explotació s'estan degradant
i, en conseqüència, es perd un patrimoni important del món rural
de les Balears.

En el Decret 30/91, queda molt clar que només es
podran fer obres que no impliquin noves construccions ni augment
del volum ja edificat.

Amb aquestes condicions és difícil imputar al Govern
que estimuli la terciarització del camp.

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 19/92, relativa
als beneficiaris de les ajudes al turisme rural.

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

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

U)

Queda palesa la concepció de beneficiaris de les ajudes al
turisme rural -Ordre de 20 de novembre del 1991- i no limita la
condició sectorial del solAlicitant, sinó que sigui propietari registral.

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfi1a, RGE núm. 20/92, relativa
a les modificacions en les previsions dels projectes d'ajuts al turisme
rural.

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

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

V)

Per poder iniciar l'expedient d'ajudes per al turisme rural
és preceptiu comptar amb tots els permisos i llicències que la
legislació local i urbanística requereixen -art. 7.3.

El que assenyala l'article objecte d'aquesta pregunta és que
en el cas de modificació de projecte -que evidentment haurà de
comptar amb els permisos municipals que pertoquin- la subvenció
s'ajustarà al que realment s'hagi fet i no al que estava previst de fer.

Palma, 29 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 21/92, relativa
al percentatge de subvencions en els ajuts al turisme rural.

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

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

W)

Efectivament és cert que l'Ordre de 27 de novembre del
1991 no fixa el límit del percentatge a subvencionar, ja que aquesta
qüestió no estava homologada per la comissió de la CEE en el
moment de publicar l'ordre esmentada.

Una vegada definit l'òrgan comunitari, s'ha fet publicar
l'ordre complementària de 15 de gener del 1992 -que adjuntam- en
la qual es concreta l'aspecte esmentat a la pregunta.

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

L'ordre esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 49/92, relativa a les
despeses en publicitat de la conselleria durant l'any 1991.

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

Palma, 4 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

X)

Les despeses en publicitat que ha realitzat aquesta
conselleria durant l'any 1991 han pujat a 472.460 pessetes.

L'empresa amb la qual s'ha contractat per aquesta
publicitat és Clave de Publicidad, SAL.

Les quanties de cada contracte són:

Clave de Publicidad, SAL 45.494
Clave de Publicidad, SAL 24.864
Clave de Publicidad, SAL 87.158
Clave de Publicidad, SAL 41.664
Clave de Publicidad, SAL           217.728
Clave de Publicidad, SAL 55.552

El detall per a cada mitjà de comunicació és donar
publicitat a les convocatòries de concursos i oposicions en els
diaris següents:

- Ultima Hora.
- Diario de Mallorca.
- Baleares.
- El Día16.
- Diario de Ibiza.
- Diario de Menorca.

Palma, 30 de gener del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

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. 64/92, relativa
al personal que treballa a l'Institut de Biologia Animal -IBABSA.

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

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Y)

Us adjuntam la relació nominal corresponent a l'any 1991
del personal que treballa a IBABSA, amb les especificacions
pertinents. El total de treballadors és de 45, amb una remuneració
total de 99.316.775 pessetes.

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 66/92, relativa als
Serveis Forestals de Balears -SEFOBASA.

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

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Z)

Us adjuntam relació nominal corresponent a l'any 1991 del
personal que treballa a SEFOBASA, amb les especificacions
pertinents. El total de treballadors és de 343, amb una remuneració
total de 229.895.139 pessetes.

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 77/92, relativa a
les despeses en publicitat de l'Institut de Biologia Animal, SA.
-IBABSA-, durant l'any 1991.

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

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AA)

Us adjuntam el detall de les despeses que ha realitzat
l'Institut de Biologia Animal de Balears -IBAB, SA- durant l'any
1991. La despesa total en publicitat ha estat de 465.728 pessetes.

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

La documentació 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
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 78/92, relativa
a les despeses en publicitat del Servei d'Aqüicultura Marina
-SEAMASA-, durant l'any 1991.

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

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AB)

Us adjuntam la relació detallada de les despeses que ha
realitzat l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina, SA
-SEAMASA- durant l'any 1991. La despesa total en publicitat ha
estat de 546.000 pessetes.

Palma,3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 79/92, relativa
a les despeses en publicitat de l'empresa pública Serveis Forestals
de Balears -SEFOBASA-, durant l'any 1991.

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

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AC)

Us adjuntam la relació detallada de les despeses que ha
realitzat l'empresa Serveis Forestals de Balears, SA -SEFOBASA-,
durant l'any 1991. La despesa total en publicitat ha estat de 242.054
pessetes.

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 85/92, relativa a
les despeses en publicitat de l'empresa pública Serveis de Millora
Agrària, SA -SEMILLA-, durant l'any 1991.

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

Palma, 5 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AD)

Us adjuntam la relació detallada de les despeses que ha
realitzat l'empresa Serveis de Millora Agrària, SA -SEMILLA-,
durant l'any 1991. La despesa total en publicitat ha estat de 161.034
pessetes.

Palma, 3 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 149/92, relativa
a l'exclusió de COINGA als ajuts establerts del Decret 92/1991.

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

Palma, 10 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AE)

1.- El Govern ha manifestat sempre públicament la seva
actitud de continuar ajudant COINGA en tot allò que sigui
legalment possible i que li sigui solAlicitat.

2.- Pel mitjà que solAliciti l'empresa en qüestió.

3.- Amb la quantitat que sigui solAlicitada sempre que no
sobrepassi el crèdit pressupostari previst.

4.- 15002 . 531201 . 77000.

Palma, 7 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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

IV.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 18 de febrer del 1992, atès l'escrit RGE núm. 47/92,
mitjançant el qual el Sr. Jaume Lladó i Ferrer presenta la seva
renúncia a la condició de funcionari de la Cambra, acordà
d'acceptar-la amb efectes de dia 1 de març del 1992 i d'ordenar la
liquidació corresponent.

Aquest acord d'acceptació suposa per al Sr. Jaume Lladó
la pèrdua dels drets inherents a la condició de funcionari, per tal
com no l'havia consolidada amb dos anys de prestació de serveis.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El President del Parlament de les Illes Balears, havent

obtingut el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus
d'aquesta Cambra, en reunions celebrades dia 25 de febrer del
1992, dicta la Resolució relativa a la regulació del debat final del
Projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB que es transcriu a
continuació:

" R E S O L U C I Ó  D E  L A  P R E S I D È N C I A
REGULADORA DEL DEBAT FINAL DEL PROJECTE DE
LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA CAIB.

Atès que les previsions del Reglament de la Cambra pel
que fa a l'ordenació del debat final del Projecte de Llei de
Pressupost de la Comunitat Autònoma no n'estableixen de manera
precisa el desenvolupament concret a aplicar.

Atesa l'experiència adquirida en la tramitació de nou
projectes de llei de pressuposts des del 1983, en la qual destaca
l'extraordinària llargària dels debats finals corresponents així com
el caràcter reiteratiu i dens d'aquests.

Tenint en compte l'establert per l'article 134.4, en
concordança amb l'article 74.2 del Reglament del Parlament, i en
ús de les atribucions que li confereix l'article 31.2 del mateix
Reglament, aquesta Presidència dicta la següent

RESOLUCIÓ

1.- El debat final del Projecte de Llei de Pressuposts
Generals de la CAIB s'iniciarà, sense perjudici de l'establert per
l'article 122 del Reglament del Parlament, amb la defensa per part
de cadascun dels grups parlamentaris de les esmenes mantingudes
a l'articulat d'acord amb el procediment següent:

1.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cadascun dels capítols del text articulat.

1.2.- La intervenció per a la defensa conjunta no podrà
excedir els 15 minuts en cada capítol.

1.3.- A continuació, el Govern podrà fer ús de la paraula
obrint una qüestió incidental, que es regirà per l'establert
reglamentàriament en aquests casos.

1.4.- El debat de les esmenes a cada capítol de l'articulat
de cadascun dels grups parlamentaris finalitzarà amb un torn de
fixació de posicions per als grups que en vulguin fer ús. La durada
màxima d'aquest torn serà de 5 minuts.

2.- Abans de passar a debatre les esmenes que els grups
parlamentaris hagin volgut mantenir a cadascuna de les seccions, es
procedirà al debat de les esmenes mantingudes a cadascun dels
diversos capítols pressupostaris, d'acord amb el procediment
següent:

2.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cada capítol.

2.2.- Cadascuna d'aquestes intervencions no podrà excedir
dels 15 minuts.

2.3.- El Govern podrà fer ús de la paraula en els mateixos
termes en què es preveu en el punt 1.3 d'aquesta Resolució.

2.4.- Aquests debats finalitzaran també amb un torn de
fixació de posicions per als grups parlamentaris que vulguin fer-ne
ús, en les mateixes condicions previstes en el punt 1.4 d'aquesta
Resolució.

3.- Seguidament, es passarà al debat de les esmenes
mantingudes pels grups parlamentaris a cadascuna de les diverses
seccions del Pressupost, d'acord amb el procediment següent:

3.1.- Cada grup defensarà conjuntament totes les esmenes
que mantengui a cadascuna de les seccions. En aquelles seccions a
les quals s'hagi presentat esmena o esmenes a la totalitat, s'hi
realitzaran dos debats diferenciats, un per a la/les esmena/es a la
totalitat i un altre per al conjunt de les esmenes parcials.

3.2.- Cadascuna d'aquestes intervencions no podrà excedir
dels 15 minuts, que podran ésser utilitzats en la totalitat per un sol
diputat o distribuïts a criteri del grup entre dos o més membres
d'aquest, sense que, en cap cas, no puguin excedir-se del temps
establert.

3.3.- El Govern podrà fer ús de la paraula en aquest debat
en els mateixos termes en què s'ha previst anteriorment.

3.4.- Aquests debats finalitzaran també amb un torn de
fixació de posicions, en idèntiques condicions dels que s'han descrit
en els punts anteriors.

3.5.- En el supòsit que un grup parlamentari, dins d'una
secció concreta, hi volgués defensar les esmenes mantingudes a un
programa determinat, la Junta de Portaveus podrà acordar que el
temps que hi dediqui no es comptabilitzi en el total dels 15 minuts
establerts per a la secció de què es tracti."

A la seu del Parlament a 25 de febrer del 1992.
El President del Parlament de les Illes Balears,
Cristòfol Soler i Cladera.
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