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TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROPOSICIONS DE LLEI

A) Del Grup Parlamentari MIXT, relativa a equipaments comercials a les Illes Balears. RGE núm. 791/92. 932

B) Proposició de Llei per iniciativa legislativa popular de modificació de la Llei 14/91, de declaració de l'arxipèlag de Cabrera
Parc Nacional Marítimo-Terrestre. RGE núm. 1213/91. 936

II.- INTERPELALACIONS

A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida a l'Hble. Sr Conseller de Comerç i Indústria, relativa a política industrial.
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actuacions de la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant el 1991 per fomentar la cria cavallí a les nostres illes. RGE núm. 402/92. 938

B) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a la
publicació dels annexos a la versió castellana del BOCAIB. RGE núm. 412/92. 939

C) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a la concessió
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D) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa als convenis
de colAlaboració amb el Ministeri de Treball. RGE núm. 414/92. 939

E) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa als convenis
de colA1aboració amb l'INEM. RGE núm. 415/92. 939

F) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa als cursos formatius ocupacionals. RGE núm. 416/92. 939

G) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa al foment de contractació de treballadors juvenils. RGE núm. 417/92. 939

H) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a la no
contestació al recurs de reposició núm. 88, de 10 de juny del 1991. RGE núm. 420/92. 940

I) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la delimitació d'alzinars. RGE núm. 421/92.  940

J) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la delimitació de savinars i ullastrars. RGE núm. 422/92. 940

K) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la delimitació de zones humides i sistemes dunars. RGE núm. 423/92. 940

L) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a fires o
certàmens organitzats per IFEBAL. RGE núm. 424/92. 940

M) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a l'ampliació
de capital a IFEBAL. RGE núm. 425/92. 941

N) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la possible extensió de les colònies d'alga Caulerpa taxifolia a les costes de les illes. RGE núm. 426/92. 941
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O) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa al catàleg d’arbres singulars. RGE núm. 601/92.

941

P) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la inclusió d'arbres al catàleg d'arbres singulars. RGE núm. 602/92. 941

Q) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la dotació pressupostària per a la protecció dels arbres singulars. RGE núm. 603/92. 941

R) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la protecció dels arbres singulars. RGE núm. 604/92. 941

S) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa als expedients d'expropiació forçosa de l'autopista Palma-Inca. RGE núm. 605/92. 942

T) Del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a les
excavacions arqueològiques a les Pitiüses. RGE núm. 651/92.    942

U) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a lloguer
d'apartaments a Sevilla. RGE núm. 715/92. 942

V) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a instalAlació
d'extintors al pavelló balear. RGE núm. 716/92. 942

W) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
normalització lingüística al BOCAIB. RGE núm. 718/92. 943

X) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a tala de pins
a es Trenc. RGE núm. 719/92. 943

Y) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a exposició
de peces del Museu Arqueològic d'Eivissa al pavelló balear de l'Expo '92. RGE núm. 733/92. 943

Z) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a programa
de creació de la xarxa de tècnics de Patrimoni. RGE núm. 748/92. 943

AA) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a acolliment
al programa Helios II. RGE núm. 751/92. 943

AB) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a valoració
del programa Helios II. RGE núm. 752/92. 943

AC) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a relació
nominal dels assessors. RGE núm. 792/92. 943

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) Del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida al Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, relativa a la publicitat en carreteres. RGE núm. 607/92. 944

B) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a incendi
al pavelló balear de l'Expo 92. RGE núm. 653/92. 944

C) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
mesures de vigilància establertes per la Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de fer complir els horaris establerts pel que fa a la pesca
d'arrossegament. RGE núm. 703/92. 945

D) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a criteris
per a l'elaboració d'un pla director sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a l'illa de Menorca. RGE núm. 704/92. 945

E) Del Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a remodelació del Port de Sant Antoni de Portmany. RGE núm. 712/92. 945
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F) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a criteris de
classificació dels llocs de treball. RGE núm. 720/92.
  945

G) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a finançament
de les depuradores. RGE núm. 721/92. 945

H) Del Diputat Hble. Sr. Joan López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a afectacions
a la Llei d'espais naturals. RGE núm. 750/92. 945

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació d'un òrgan per a la formació professional i permanent o continuada
dels treballadors del sector de turisme. RGE núm. 706/92. 946

B) Del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a programa d'acció comunitària Helios II. RGE núm. 753/92 946

VI.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, a la Pregunta RGE núm. 52/92, relativa a les despeses en publicitat de la Conselleria
de Turisme durant l'any 1991. 947

B) De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, a la Pregunta RGE núm. 56/92, relativa a les despeses en publicitat de la
Conselleria d'Economia i Hisenda durant el segon semestre de l'any 1991. 947

C) De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, a la Pregunta RGE núm. 60/92, relativa al personal que treballa a l'empresa pública
IBATUR. 947

D) De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, a la Pregunta RGE núm. 73/92, relativa a les despeses en publicitat de l'empresa
pública IBATUR durant l'any 1991. 947

E) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 93/92, relativa a la reutilització del pavelló de Balears a l'Expo 92. 948

F) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 94/92, relativa a la finalització de les obres al pavelló de Balears a l'Expo
92. 948

G) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 95/92, relativa a la participació de colAlectius empresarials a l'Expo 92. 948

H) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 96/92, relativa a les aportacions econòmiques al pavelló de Balears a l'Expo
92. 948

I) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 97/92, relativa al cost del pavelló de Balears a l'Expo 92. 949

J) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 98/92, relativa a l'ampliació de capital a IFEBAL. 949

K) De l'entitat lFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 99/92, relativa a la conselleria responsable d'IFEBAL. 949

L) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 100/92, relativa a la modificació dels estatuts d'IFEBAL. 949

M) De l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social, a la Pregunta RGE núm. 170/92, relativa al Centre de Dia per a
transeünts. 949

N) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 178/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial del calçat per a la normalització i homologació de productes. 950

O) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 179/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial del calçat per informació i estudi. 950

P) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 180/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial del calçat per disseny i moda. 950

Q) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 181/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial del calçat per introduir noves tecnologies.   950
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R) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 182/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d’aigües per informació i estudi. 951

S) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 183/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d'aigües per introduir noves tecnologies. 

951

T) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 184/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d'aigües per disseny i moda. 951

U) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 185/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial d'aigües per a la normalització i homologació de productes. 951

V) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 186/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de fusta i mobles per informació i estudi. 

951

X) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 187/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de fusta i mobles per introduir noves tecnologies. 952

Y) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 188/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de fusta i mobles per disseny i moda. 952

Z) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 189/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a la normalització i homologació de productes. 952

AA) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 190/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per informació i estudi. 952

AB) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 191/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per tal d'introduir noves tecnologies. 952

AC) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 192/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per disseny i moda. 953

AD) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm 193/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per homologació i normalització de productes. 953

AE) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 194/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de serveis per informació i estudi. 953

AF) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 195/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de serveis per tal d'introduir noves tecnologies. 953

AG) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 196/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de serveis per disseny i moda. 

953

AH) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 197/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de serveis per a la normalització i homologació de productes. 953

AI) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 198/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de l'artesania per informació i estudi. 954

AJ) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 199/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de l'artesania per tal d'introduir noves tecnologies. 954

AK) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 200/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de l'artesania per disseny i moda. 954

AL) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 201/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el
subsector industrial de l'artesania per a la normalització i homologació de productes. 954

AM) De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, a la Pregunta RGE núm. 223/92, relativa a l'incompliment de la Llei de
Normalització Lingüística per part de la Conselleria de Turisme. 

954

AN) De l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, a la Pregunta RGE núm. 247/92, relativa a la campanya informativa sobre
l'engreix amb hormones. 954

AO) De l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, a la Pregunta RGE núm. 248/92, relativa a l'etiqueta de qualitat controlada
a productes carnis. 955
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AP) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 267/92, relativa a la concessió del restaurant del pavelló de Balears a l'Expo
de Sevilla. 955

AQ) De l'entitat IFEBAL, a la Pregunta RGE núm. 268/92, relativa al cost de tenir paralitzat el llaüt Alzina a l'Expo de Sevilla.
955

AR) De l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública, a la Pregunta RGE núm. 275/92, relativa als cursos de perfeccionament
i reciclatge de la llengua catalana. 955

AS) De l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública, a la Pregunta RGE núm. 276/92, relativa al conveni subscrit entre l'Institut
Nacional d'Administració Pública i la CAIB en matèria de selecció, formació i perfeccionament dels funcionaris. 956

VII.- INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini d'esmenes al Projecte de Llei del President, del Govern i de l'Administració de la CAIB, RGE núm
314/92 (escrit RGE núm 698/92). 956

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 23. 956

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN
COMISSIÓ

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 16 d'octubre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1524/91, BOPIB núm. 7
de 4 d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a problemes
d'espai als serveis territorials de consum.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 16 d'octubre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm.1525/91, BOPIB núm. 7
de 4 d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política de la
Direcció General de Consum.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1234/91, BOPIB núm. 4
de 29 d'agost del 1991 i 8 de 18 d'octubre del 1991, del Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a discrepàncies durant el 1990 en
relació amb el cadastre.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

D)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1238/91, BOPIB núm. 4
de 29 d'agost del 1991 i 8 de 18 d'octubre del 1991, del Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a auditories realitzades pel Servei de
control financer de la Intervenció General de l'Administració
de la CAIB durant els anys 1987, 1988 i 1989.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma. a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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E) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1243/91, BOPIB núm. 4
de 29 d'agost del 1991 i 8 de 18 d'octubre del 1991, del
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a saldos mitjans mensuals en els
comptes corrents, etc., de la CAIB a les entitats bancàries.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

F) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1540/91, BOPIB núm. 7
de 4 d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa al pavelló de
Balears a l'Expo'92 de Sevilla.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm.1248/91, BOPIBs núm. 4 de 29
d'agost i 8 de 18 d'octubre de1 1991, del Diputat Hble. Sr.
Va1entí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a solAlicituds per construir allotjaments turístics.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 23 d 'octubre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1246/91, BOPIBs núm. 4 de 29
d'agost i 8 de 18 d octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a despesa destinada per la Conselleria de Turisme
durant els anys1989 i 1990 a les matèries de publicitat,
patrocini i colAlaboració amb els mitjans de comunicació.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1593/91, BOPIB núm. 8 de 18
d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projectes a
l'hospital de Caubet.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

J)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1594/91, BOPIB núm. 8 de 18
d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. relativa a titularitat de
l'hospital General i de l'hospital Psiquiàtric.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

K)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1595/91, BOPIB núm. 8 de 18
d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a desplegament de la
Llei d'acció social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

L)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1596/91, BOPIB núm. 8 de 18
d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a traspàs de
competències en matèria d'acció social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

M)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 13 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1432/91, BOPIB núm. 6 de 30
de setembre i 10 de 5 de novembre del 1991, del Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a participació de la Conselleria en els actes d'elecció
de "Miss Comunitat Autònoma".

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

N)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 13 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1251/91, BOPIB núm. 4 de 29
d'agost i 10 de 5 de novembre del 1991, del Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a presentació per part del Govern de la CA del Projecte de
Llei de defensa del turista.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

O)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 13 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1273/91, BOPIB núm. 4 de 29
d'agost i 11 de 15 de novembre del 1991, del Diputat Hble.
Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
l'exposició de motius de la Llei de camps de golf.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

P)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del1991
debaté la Pregunta RGE núm. 1283/91, BOPIB núm. 4 de 29
d'agost i 10 de 5 de novembre del 1991, del Diputat Hble. Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
piscines d'ús colAlectiu.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Q)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1298/91, BOPIB núm. 4 de 29
d'agost i l0 de 5 de novembre del 1991, del Diputat Hble. Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
dades sobre consum de drogues a la nostra CA.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

R)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1702/91, BOPIB núm. 8 de 18
d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recursos en relació
amb pensions no contributives de la Seguretat Social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

S)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1703/91, BOPIB núm. 8 de 18
d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a coordinació amb
ajuntaments en relació amb pensions no contributives de la
Seguretat Social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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T) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1704/91, BOPIB núm. 8
de 18 d'octubre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
evolució de les pensions no contributives de la Seguretat
Social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Sanitat i Seguretat Social.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

U) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del
1991, debaté la Pregunta RGE núm. 1763/91, BOPIB núm.
10 de 5 de novembre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
problemàtica de l'atur.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Treball i Transports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

V)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 22 de novembre del 1991,
debaté la Pregunta RGE núm. 1431/91, BOPIB núm. 6 de 30
de setembre i 10 de 5 de novembre del 1991, del Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM
relativa a suport del Govern al projecte per al programa
Leader.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS

I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 16 d'octubre del
1991, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la mort de dos
fillets a Sevilla i València a causa d'una infecció per
salmonelAlosi, RGE núm. 1287/91. BOPIB núm. 4 de 29
d'agost del 1991.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ........................................................... 6
Vots en contra ....................................................... 8
Abstencions ........................................................... 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de novembre del 1991,
REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa al pla de foment
d'igualtat d'oportunitats de la dona, RGE núm. 1575/91.
BOPIB núm. 8 de 18 d'octubre del 1991.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 15
Vots a favor ........................................................... 7
Vots en contra ....................................................... 8
Abstencions ............................................................ 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del
1991, respecte de la pregunta RGE núm. 1247/91, presentada
pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a diners que va dedicar el
Govern de la CAIB durant els anys 1989 i 1990 al
funcionament del Gabinet de Premsa del Govern (BOPIB núm.
4 de 29 d'agost i 8 de 18 d'octubre del 1991), l'Hble. Sr.
Conseller adjunt a la Presidència manifestà que aquesta
pregunta ja havia estat contestada per escrit.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Ordre de Publicació

B)
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 23
d'octubre del 1991, quedà rebutjada per 2 vots a favor, 8 en
contra i 4 abstencions la solAlicitud de compareixença RGE
núm. 1551/91, presentada pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, relativa a la celebració d'una compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda per informar sobre el
posicionament del Govern de les
Illes Balears en relació amb el finançament de la CA en el
període de 1992 a 1996.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

C)
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 23 d'octubre del 1991,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme que informà sobre el grau d'execució del Pla
extraordinari d'inversions i millora d'infraestructures de
zones turístiques (RGE 1606/91).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

D)
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de
novembre del 1991, tengué lloc la compareixença dels Hbles.
Srs. Consellers d'Economia i Hisenda i d'Agricultura i Pesca,
acompanyats de tres funcionaris, dos de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i un de la
d'Economia i Hisenda. Els compareixents informaren sobre
el que es preveu a l'article 4 de la Llei 911989, de suplement
de crèdit per a la reparació de danys causats per pluges
torrencials (RGE 1751/91, BOPIB núm. 10 de 5 de novembre
del 1991).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

E)
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de novembre del
1991, quedà decaiguda la pregunta RGE núm. 1237/91,
presentada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a comunicat del
Govern relatiu a cooperatives (BOPIB núm. 4 de 29 d'agost
i 8 de 18 d'octubre del 1991), a causa de l'absència del
diputat esmentat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.

El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

F)
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21 de novembre del
1991 quedà decaiguda la pregunta RGE núm. 1937/91,
presentada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a reestructuració del servei
de veterinaris (BOPIB núm. 11 de 15 de novembre del 1991),
a causa de l'absència del diputat esmentat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

G)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 22 de novembre del 1991,
quedà retirada la pregunta RGE núm 1427/91, del Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a prevenció d'incendis a partir d'abocadors controlats
i incontrolats (BOPIB núm. 6 de 30 de setembre i 10 de 5 de
novembre del 1991), per part del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

H)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 22 de novembre del 1991,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca que informà sobre els plans comarcals
contra incendis d'Artà-Capdepera-Son Servera, Menorca,
Eivissa, Calvià-Andratx i Manacor (RGE 1779/91, BOPIB
núm. 10 de 5 de novembre del 1991).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

I)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 4 de febrer del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria que informà sobre la situació de l'exposició “un segle
de joieria”, organitzada per l'Institut Balear de Disseny (RGE
3317/91).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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Ordre de Publicació

J)
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 5 de
febrer del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda que informà sobre
l’oportunitat, el contingut, els pressuposts, la licitació i
l’adjudicació del llibre Baleares 92 (RGE 3254/91).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 25 de febrer del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a les
inspeccions i mesures sobre serveis als establiments
d'hostaleria d'Eivissa i Formentera de cara a la propera
temporada turística, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm. 405/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a la formació de gerents de cooperatives, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, RGE núm. 418/92.

Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a la coordinació del projecte de desenvolupament
per a la mancomunitat del Pla, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE
núm. 419/92.

Pregunta al Sr. Conseller de Turisme, relativa al pla
director sectorial de l'oferta turística i empreses d'oferta
complementària, formulada pel Diputat Hble. Sr. Miquel
Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, RGE núm. 694/92.

Pregunta al Sr Conseller de Turisme, relativa a
l'estudi econòmic-financer del PDOOT, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari
MIXT, RGE núm. 695/92.

Pregunta al Sr. Conseller de Turisme, relativa a
l'ajust del PDOOT a l'article 6 del LOT, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual del Grup Parlamentari
MIXT, RGE núm. 696/92.

Pregunta al Sr. Conseller de Turisme, relativa a
l'acceptació del PDOOT pels ajuntaments, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari
MIXT, RGE núm. 697/92.

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

Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Joan Marí i Serra, Diputat del Parlament de les Illes

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

Pensa la Conselleria de Turisme incrementar les
inspeccions i mesures sobre serveis als establiments d'hostaleria
d'Eivissa i Formentera de cara a la propera temporada turística?

Palma, 20 de desembre del 1991.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió, adreçades a la
Conselleria d'Economia i Hisenda.

A la descripció d'activitats del programa 6111 -Llei de
Pressuposts per a 1992-, hi figura la de "Formació de gerents de
cooperatives, cursos i beques".

S'ha organitzat o està prevista l'organització d'algun
curs al respecte?

Es té prevista la convocatòria de beques? Si és així,
amb quins criteris i amb quina quantitat?

Palma, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió, adreçades a la
Conselleria d'Economia i Hisenda.

A la descripció d'activitats del programa 6121 -Llei de
Pressuposts per a 1992-, hi figura la de "Coordinació del
projecte de desenvolupament per a la Mancomunitat del Pla".

Quin és l'estat d'execució d'aquest projecte?

Quines persones s'ocupen de la coordinació i amb
quines condicions laborals?

Hi ha coordinació amb els ajuntaments del Pla?
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Palma, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Sr. Conseller de Turisme les
següents preguntes per a les quals solAlicita resposta oral
davant Comissió.

El Pla Director Sectorial de l'oferta turística
contempla la reconversió d'un bon nombre de places
hoteleres, per la qual cosa proposa un incentiu de 500.000
pessetes per a cada plaça que es doni de baixa.

Al costat de les hipotètiques places hoteleres a
desaparèixer, hi ha tot un estel de petites empreses com bars,
restaurants, tendes, discoteques, etc., que viuen dels clients
que ocupen les places a amortitzar.

Per tots aquests fets, el diputat sotasignant formula
les següents preguntes:

Quines són les fonts de finançament de les places
hoteleres a amortitzar?

Quines mesures proposa, si n'és el cas, el PDOOT
per amortir l'efecte negatiu de la hipotètica desaparició de
places hoteleres sobre les petites empreses de servicis
complementaris que viuen de les places a amortitzar?

Palma, 21 de febrer del 1991.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Sr. Conseller de Turisme les
següents preguntes per a les quals solAlicita resposta oral
davant Comissió.

L'estudi econòmico-financer del Pla Director de
l'Ordenació de l'Oferta Turística de les Illes Balears inclou
diversos capítols d'inversió o de despeses, com per exemple:
sòl a desqualificar, reserves dotacionals, execució de zones
verdes, millora d'infraestructures, execució d'equipaments
docents, reconversió de places turístiques, etc.

Quins són els distints capítols d'inversió?

Quins són els distints capítols de despesa?

Quines són les fonts de finançament de cadascun
d'ells?

Quina és, per tant, la viabilitat econòmica-financera
del Pla?

Palma, 21 de febrer del 1991.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Sr. Conseller de Turisme la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant Comissió.

L'article 6 de la Llei 8/1987, de l’1 d'abril del 1987,
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, estableix que "els
plans directors sectorials han de regular el planejament, la
protecció, l'execució i la gestió dels sistemes generals
d'infraestructures, d'equipaments i de serveis d'activitats
d'explotació de recursos ... "

Si el contingut del Pla Director d'Ordenació de l'Oferta
Turística s'excedís  del que habilita l'esmentat article 6 de la
LOT, amb tota probabilitat podria ésser objecte d'impugnació
davant els tribunals de justícia, amb el perill de que fos anulAlat
totalment o parcialment.

S'ha estudiat jurídicament si el contingut del PDOOT
s'ajusta a l'article 6 de la LOT?

Palma, 21 de febrer del 199l.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Sr. Conseller de Turisme la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant Comissió.

En l'opinió del diputat sotasignant, únicament pot tenir
èxit l'aplicació del Pla Director de l'Ordenació de l'Oferta
Turística, si existeix un grau suficient d'acceptació d'aquest pels
ajuntaments afectats.

Quines mesures pensa prendre, si n'és el cas, la
Conselleria de Turisme per assolir un grau important
d'acceptació del PDOOT per part dels ajuntaments?

Palma, 21 de febrer del 1991.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març del 1992, d'acord
amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a
tràmit les preguntes tot seguit especificades, per a les quals es
demanava resposta oral davant COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conveni o
acord de cooperació entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i la de Castella-Lleó, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Josep Moll, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
708/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a suplement
informatiu Oci i Cultura, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE núm.
717/92.

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

Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
Josep Moll i Marquès, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant Comissió.

Conveni o acord de cooperació entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la de Castella-Lleó.

Segons reiterades informacions aparegudes als
diferents mitjans de comunicació, el Molt Honorable
President de la nostra Comunitat Autònoma va firmar amb el
President de Castella-Lleó, durant la seva recent visita a
aquella comunitat, un conveni o acord de cooperació (sembla
que la informació facilitada pel Gabinet de Premsa de
Presidència era confusa) entre les dues comunitats
autònomes.

D'acord amb l'article 17 del nostre Estatut
d'Autonomia, la Comunitat Autònoma podrà, en efecte,
celebrar convenis amb altres comunitats autònomes en
matèria de prestació i de gestió de serveis propis, o establir
acords de cooperació. Ara bé: en el primer cas, l'acord haurà
d'ésser adoptat pel Parlament i comunicat a les Corts
Generals. En el segon, es requereix la prèvia autorització de
les Corts Generals. Vist això:

1.- De quina mena és la colAlaboració acordada amb
Castella-Lleó: conveni de prestació i de gestió de serveis (i en
tal cas, quins serveis), o d'acord de cooperació?

2.- Si és el primer cas, quan va prendre el nostre
Parlament l'acord pertinent, i quan es va comunicar a les
Corts Generals?

3.- Si és el segon cas, quan han manifestat les Corts
Generals la seva autorització prèvia?

4.- Atès que fa poc temps que el Govern va rebutjar
en el Parlament la proposta d'establir un conveni de prestació
de serveis en un tema tan important com la promoció de la
nostra llengua i cultura a l'estranger, adduint com a pretext la
complicació que suposa haver-ho de comunicar a les Corts
Generals, quins són els criteris polítics que expliquen la
prioritat que s'ha donat a l'establiment de convenis o acords
amb Castella-Lleó?

Palma, 24 de febrer del 1992.
El Diputat:
Josep Moll i Marquès.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Suplement informatiu Oci i Cultura.

El suplement informatiu Oci i Cultura, editat pel
Govern de les Illes Balears,

- Quina periodicitat té?

- Qui és l'alt càrrec responsable?

- Quin és el seu pressupost?

-De quina partida pressupostària es paga?

- Quins funcionaris hi ha adscrits? Amb quina
categoria, remuneració i situació laboral?

- Quins criteris inspiren aquesta publicació?

- Està oberta las representants sindicals?

- Quina tirada té?

- A qui va destinada? Com es difon?

- Quins criteris es segueixen per introduir-hi
publicitat?

- Quines són les tarifes publicitàries?

- Quina quantitat es va ingressar l'any 1991 en
concepte de publicitat?

Palma, 25 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 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 400/92, presentat per tres diputats-membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports davant la
Comissió de referència per tal de celebrar sessió informativa
sobre la problemàtica del sector en matèria de transports per
carretera "manteros" i la motivació de crear una comissió
mixta.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 404/92, presentat per tres
diputats-membres de la Comissió d'Economia, adscrits al
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se
solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca davant la Comissió de referència per
tal de celebrar sessió informativa sobre la situació dels ports
i llotges de peix a Balears i actuacions del Govern per
adequar aquestes instalAlacions a la normativa comunitària.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 406/92, presentat per tres
diputats-membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller i
membre del Govern competent davant la Comissió de
referència per tal de celebrar sessió informativa sobre el que
es preveu a l'article 4 de la Llei 9/89, de suplement de crèdit
per a la reparació dels danys causats per pluges torrencials.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 650/92, presentat per tres
diputats-membres de la Comissió d'Economia, adscrits al
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se
solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca davant la Comissió de referència per
tal de celebrar sessió informativa sobre un suposat centre
balear de cultius i biologia marina.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 652/92, presentat per tres
diputats-membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
adscrits al Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda davant la Comissió de referència per
tal de celebrar sessió informativa sobre el CEFEM,
actuacions i pressupost del 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 701/92, presentat per tres diputats-membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria davant la Comissió
de referència per tal de celebrar sessió informativa sobre la
política del Govern referent a la crisi actual del sector de
comerç.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 3 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 746/92, presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM,
mitjançant el qual se solAlicita compareixença del Conseller
adjunt a la Presidència davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals per tal d'informar sobre la política de personal
a la Direcció General de Joventut i de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març del 1992, d'acord
amb l'article 126.2 del Reglament del Parlament s'admet a
tràmit la Proposició de Llei del Grup Parlamentari MIXT, RGE
núm. 791/92, relativa a equipaments comercials a les Illes
Balears.

D'acord amb el que disposa l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari MIXT presenta la següent Proposició de Llei
d'equipaments comercials a les Illes Balears.
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Palma, 28 de febrer del 1992.
El Portaveu suplent:
Miquel Pascual i Amorós.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'EQUIPAMENTS
COMERCIALS A BALEARS.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La manca de regulació del comerç a les Illes Balears
i, en concret, dels equipaments comercials des del punt de
vista urbanístic ha fet que l'evolució del sector no s'hagi
produït des de la recerca de l'equilibri entre el lliure mercat,
la defensa de la petita i mitjana empresa i el desenrotllament
harmònic de la vida urbana.

En concret, la ubicació de les grans superfícies i de
les zones comercials són factors decisius per a la
revitalització o la caiguda en desús d'importants àrees urbanes
i, en especial, dels cascs antics o centres històrics dels pobles
i ciutats.

Així com l'urbanisme de dècades passades
s'orientava a l'eixample de les poblacions, avui ha devingut un
problema de primera magnitud la lluita contra l'abandó del
que podríem anomenar la "ciutat vella"; l'eina més important
per a la revitalització dels cascs antics és la utilització dels
seus immobles per a usos terciaris i, concretament, per a usos
comercials que provoquen un corrent molt important de
visitants.

A l'hora d'ubicar centres o grans superfícies
comercials s'han de tenir en compte aquests factors
urbanístics de primera magnitud, com també el trànsit que hi
poden induir.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té
competència exclusiva en ordenació del territori i urbanisme.

Aquesta Llei, que és de caràcter territorial i
urbanístic, té com a principal objecte establir les directrius
que han de presidir l'urbanisme comercial, el qual ha de
contribuir en bona mesura a la integració de la ciutat.

La Llei està estructurada en quatre títols. El Títol I,
que conté disposicions generals, defineix l'objecte de la Llei
i estableix diverses definicions.

El Títol II, "del Pla Director d'equipaments
comercials i de les grans superfícies", defineix el que és una
gran superfície comercial i estableix els objectius i continguts
específics de l'esmentat pla, que s'ha d'ajustar al que estableix
la Llei 8/1987 d'1 d'abril d'ordenació territorial de les Illes
Balears, per als plans directors sectorials.

El Títol III, "de la regulació dels equipaments
comercials en els plans urbanístics municipals" estableix la
necessitat de la revisió dels plans urbanístics per a la creació
de sòl destinat a grans superfícies comercials, atesa la
necessitat d'una visió global de la ciutat a ordenar, l'hora de
preveure la seva implantació i ubicació.

El Títol IV, "de les comissions insulars d'ordenació
comercial" crea les esmentades comissions com a òrgan
consultiu que reforça la participació d'organitzacions
patronals, sindicats, i organitzacions de consumidors en les
decisions urbanístiques sobre equipaments comercials. La raó
de la seva dependència del respectiu consell insular és que
aquests tenen transferida la competència d'urbanisme per la
Llei 9/1990 de 27 de juny.

TÍTOL L- DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.-

La Llei present té per finalitat l'establiment de les
directrius per a l'ordenació territorial i urbanística dels terrenys
o edificacions destinats a l'ús comercial, així com la creació de
les comissions insulars d'ordenació comercial.

ARTICLE 2.-

1. - Són objecte d'aquesta Llei els equipaments
comercials tant per vendre a l'engròs com a la menuda.

2.- Són equipaments comercials els terrenys, les
edificacions o les instalAlacions de qualsevol tipus, destinats a
l'ús comercial.

ARTICLE 3.-

Als efectes de la Llei present, s'entén com a ús
comercial l'activitat econòmica la finalitat de la qual és posar a
disposició de les empreses, dels consumidors o dels usuaris
béns i servicis susceptibles de tràfic mercantil.

 No obstant el que disposa l'apartat anterior, queden
exclosos de l'aplicació d'aquesta Llei:

a) Els servicis desenrotllats per intermediaris financers
i companyies d'assegurances.

b) La prestació de servicis de transport qualsevol que
sigui el mitjà emprat.

c) L'exercici de professions liberals.

d) Els subministraments d'aigua, gas, electricitat i
servei telefònic.

e) Els servicis de bar, cafeteria, restaurant i hostaleria
en general.

f) Qualsevol altra activitat comercial que, per la seva
naturalesa o per estar així legalment establert, es trobi sotmesa
a control per part dels poders públics.

ARTICLE 4.-

1.- Els instruments de planejament territorial o
urbanístic classificaran, si n'és el cas, l'ús comercial en
individual i colAlectiu.

2.- Són equipaments comercials d'ús individual aquells
que no compleixen amb els requisits que l'apartat següent
estableix per als d'ús colAlectiu.

3.- Són equipaments comercials d'ús colAlectiu aquells
que, integrats per un conjunt de punts de venda situats a
l'interior d'un mateix recinte i els quals s'exercirà la
corresponent
activitat per diferents empreses, tenen un nom comercial que no
correspon a cap dels establiments que hi operen.

4.- Els mercats, les llotges i els centres de contractació
municipals o de propietat pública tendran la consideració
d'equipaments comercials d'ús colAlectiu.

ARTICLE 5.-

Els plans territorials o urbanístics designaran les
activitats descrites a l'article 3.2 amb nom distint al d'ús
comercial.
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ARTICLE 6.-

Serà indispensable informe de la corresponent
comissió insular d'ordenació comercial per a la concessió de
la llicència municipal d'obres d'un establiment comercial, en
els casos següents:

a) Quan es tracti de grans superfícies comercials de
nova construcció.

b) Quan es tracti de llotges, centres de contractació
en presència física de mercaderies i mercats.

c) Quan es projecti un canvi d'activitat o una
ampliació d'establiments comercials la superfície de la qual
superi, abans o després d'aquesta, la superfície de venda
corresponent a les grans superfícies comercials.

TÍTOL II.- DEL PLA DIRECTOR
D'EQUIPAMENTS COMERCIALS I DE LES GRANS
SUPERFÍCIES.

ARTICLE 7.-

1.- El Pla Director d'equipaments comercials
s'ajustarà a les determinacions que la Llei 8/1987 d'1 d'abril
d'ordenació territorial de les Illes Balears estableix per als
plans directors sectorials.

2.- Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior,
el Pla Director d'equipaments comercials té així mateix com
a objectius:

a) Adequar l'equipament comercials en les
poblacions a les necessitats de compra i venda.

b) Assolir una correcta distribució territorial dels
establiments comercials.

c) Introduir de forma progressiva i harmònica els
nous sistemes de venda comercial.

d) Protegir la lliure competència dins de la defensa
de la petita i mitjana empresa.

e) Satisfer les necessitats dels consumidors, protegint
els seus interessos legítims.

f) Garantir la seguretat, salubritat i altres condicions
dels establiments comercials.

g) La creació de noves ocupacions alternatives en el
sector del comerç i el manteniment dies existents,
adaptant-los a les noves estructures de distribució comercial,
així com a les exigències socials.

h) La revitalització dels centres històrics i dels cascs
antics de els poblacions, mitjançant el foment de l'ús
comercial en aquests.

ARTICLE 8.-

1.- Als efectes de fixar les determinacions particulars
exigibles, el Pla Director de referència establirà una
classificació dels equipaments comercials en funció de la seva
superfície total de venda i de l'ús individual o colAlectiu
d'aquests.

2.- Dins d'aquesta classificació s'inclourà la figura de
gran superfície comercial. 

S'entendrà com a gran superfície comercial, el conjunt
de terrenys, edificacions o instalAlacions que formen un sol
recinte i la superfície de venda de la qual sigui igual o superior
als cinc mil metres quadrats per a poblacions d'igual o més de
50.000 habitants, i als tres mil per a poblacions més petites.

3.- Als efectes del que fan referència, s'entendrà com
a superfície de venda la suma de les superfícies útils de tots els
locals on es produeix l'intercanvi comercial o on el públic té
accés als productes, així corn de tots els espais de permanència
o pas dels treballadors i del públic, inclosos bars i restaurants.

S'exclouen expressament les superfícies destinades a
oficines, els magatzems no visitables pel públic, les zones de
càrrega i descàrrega, així com els aparcaments de vehicles i
altres dependències privades.

ARTICLE 9.-

Amb independència de l'establert a l'article 22 de
l'abans esmentada Llei 8/1987, el Pla Director d'equipaments
comercials contendrà:

a) En la seva part informativa:

- Anàlisi de les característiques socioeconòmiques de
la població de cadascuna de les illes.

- Anàlisi de la capacitat de compra, tant de la població
resident com de la turística.

- Estudi dels equipaments comercials existents i anàlisi
de les seves característiques.

- Classificació d'aquests en funció del tipus de béns o
servicis oferts, de la tècnica de venda, de la seva superfície, del
seu nivell de servei, la seva localització i de si són de promoció
pública o privada.

- Anàlisi prospectiva a mig i llarg termini de les
necessitats de cada tipus de servei comercial.

- Anàlisi prospectiva a mig i llarg termini de la
possible evolució de l'estructura comercial existent en funció de
les tendències dels hàbits de compra i, en concret, dels distints
graus de presència de grans superfícies comercials.

- Estudi dels efectes que, sobre els centres històrics
d'algunes ciutats o poblacions, el grau d'ocupació en el sector
comerç o els preus, han tingut alguns casos recents
d'implantació de grans superfícies comercials a la península.

b) En els seves determinacions:

- Proposta de distribució territorial de cadascun dels
tipus d'equipaments comercials.

- Regulació de l'ús comercial en sòl no urbanitzable.

- Condicions d'obligat acompliment pels plans
urbanístics municipal en la seva regulació dels equipaments
comercials.
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TÍTOL III.- DE LA REGULACIÓ DELS
EQUIPAMENTS COMERCIALS EN ELS PLANS
URBANÍSTICS MUNICIPALS.

ARTICLE 10.-

Els plans generals d'ordenació urbana i, en el seu
defecte, les normes subsidiàries de planejament municipal
determinaran, si n'és el cas, les àrees destinades a grans
superfícies comercials. En cas de no especificar-se en concret
aquest ús, s'entendrà que no és permès.

ARTICLE 11.-

1.- Les modificacions dels instruments de
planejament municipal que no siguin vigents a l'entrada en
vigor de la Llei present, no podran crear sòl destinat a grans
superfícies comercials. Per crear nou sòl destinat a l'ús
comercial en grans superfícies, serà requisit indispensable la
revisió del pla general d'ordenació urbana o de les normes
subsidiàries de planejament municipal corresponents en vigor.

2.- No obstant això, el Pla Director d'equipaments
comercials podrà possibilitar el que prohibeix l'apartat
anterior, en els casos que la iniciació de la revisió del pla no
es prevegi en un termini de tres anys des de la seva entrada en
vigor.

ARTICLE 12.-

La comissió insular d'urbanisme competent no podrà
declarar l'interès social per a edificacions i instalAlacions
destinades a grans superfícies en sòl urbanitzable no
programat o no urbanitzable.

ARTICLE 13.-

1.- Els expedients de formació o de revisió de plans
generals d'ordenació urbana, de normes subsidiàries de
planejament municipal o de projectes de delimitació de sòl
urbà, una vegada aprovats inicialment, seran remesos per
l'ajuntament a la comissió insular d'ordenació comercial
perquè aquesta emeti informe, que tindrà caràcter preceptiu
per a l'aprovació
definitiva d'aquests.

2.- També hauran d'ésser remesos a l'esmentada
comissió amb la mateixa finalitat, els expedients de
modificació dels instruments de planejament general a què fa
referència l'article
11.2.

3.- Serà preceptiu informe de la comissió insular de
referència, als expedients de plans parcials que permetin la
creació de grans superfícies comercials, llotges, centres de
contractació en presència física de mercaderies i mercats.

TÍTOL IV.- DE LES COMISSIONS INSULARS
D'ORDENACIÓ COMERCIAL

ARTICLE 14.-

1.- Es creen les Comissions Insulars d'ordenació
comercial de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
l'àmbit territorial de les quals serà el que correspon al consell
insular del mateix nom.

2.- Les comissions insulars d'ordenació comercial
són òrgans colAlegiats de caràcter consultiu les competències
de les quals són les següents:

a) Informar preceptivament el Pla Director
d'equipaments comercials, tant en la seva formació com en les
successives modificacions o revisions.

b) Informar preceptivament els plans generals
d'ordenació urbana, les normes subsidiàries de planejament
municipal i els projectes de delimitació de sòl urbà en els casos
prevists a l'article 13.

c) Informar preceptivament els plans parcials en els
casos prevists a l'article 13.

d) Informar prèviament a la concessió de la
corresponent llicència d'obres en els casos establerts a l'article
6.

e) Les que li siguin conferides per les lleis.

ARTICLE 15.-

1.- Les comissions insulars d'ordenació comercial
dependran del consell insular competent per raó de l'àmbit
territorial i seran composades pels membres següents:

a) El President, que serà un conseller nomenat pel ple
del consell insular d'entre els seus membres.

b) Un Vicepresident i tres vocals, nomenats pel ple del
consell insular, de forma que s'asseguri la presència de
representants dels distints grups de consellers.

c) Dos vocals en representació del Govern de la
Comunitat Autònoma.

d) Dos vocals en representació dels ajuntaments,
nomenats pel ple del consell insular.

e) Quatre vocals nomenats pel president del consell
insular a proposta de les organitzacions de comerciants més
representatives.

f) Quatre vocals nomenats pel president del consell
insular a proposta de les organitzacions sindicals més
representatives en el comerç.

g) Dos vocals nomenats pel president del consell
insular a proposta de les organitzacions de consumidors més
representatives. 

h) Dos vocals nomenats pel president del consell
insular a proposta de la cambra oficial de comerç i indústria
corresponent.

2.- Cada comissió estarà assistida per un secretari,
amb veu i sense vot, que serà designat pel president del consell
insular competent.

3.- S'hauran de convocar a les reunions de les
comissions els representants dels ajuntaments afectats pels
punts inclosos a l'ordre del dia de la reunió, els quals només
podran ésser presents durant la discussió del punt que els afecti,
amb veu però sense vot.

ARTICLE 16.-

1.- Els membres de les comissions no podran delegar
la seva representació en cap cas.

2.- El procediment i règim de funcionament de les
comissions es determinarà reglamentàriament pel consell
insular competent.

ARTICLE 17.-

El quòrum necessari per a celebrar les sessions, en
qualsevol reunió de les comissions, serà en primera
convocatòria de majoria absoluta i, en segona convocatòria, de
la tercera part dels membres que composen la comissió. Els
acords s'adoptaran per majoria , d'entre els membres presents.
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El vot del President serà diriment en casos d'empat.

ARTICLE 18.-

1.- L'informe de les comissions insulars d'ordenació
comercial sobre els plans territorials o urbanístics es
circumscriurà únicament a allò que tengui relació amb els
equipaments comercials i versarà sobre l'adequació d'aquells
a l'establert per aquesta Llei, la normativa que la desenvolupi,
la legislació territorial o urbanística i els plans de rang
superior.

2.- L'informe previ a la concessió de la corresponent
llicència d'obres en els casos establerts a l'article 6 es
circumscriurà a l'adequació del projecte esmentat al que
estableix la legislació i els planejaments territorials o
urbanístics en vigor.

ARTICLE 19.-

Les comissions insulars d'ordenació comercial
emetran i notificaran els informes a què fa referència aquesta
Llei en el termini màxim de dos mesos. Si transcorregués
aquest termini sense que s'hagués notificat a l'interessat i
comunicat a l'ajuntament respectiu aquest, s'entendrà que és
favorable a la solAlicitud, per silenci administratiu positiu.

ARTICLE 20.-

Els acords de les comissions insulars d'ordenació
comercial podran ésser impugnats en alçada davant el ple del
consell insular corresponent, la resolució del qual posarà fi a
la via administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.

El Pla Director d'equipaments comercials serà
elaborat pel Govern de la Comunitat Autònoma; aquest
remetrà al Parlament per a la seva aprovació, els criteris
generals a què s'ha de sotmetre en el termini màxim d'un mes,
d'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria única
de la Llei 8/1987.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

Es faculta al Govern per al desenrotllament
reglamentari d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears,
conformement amb l'establert per l'article 10 de la Llei
reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes
Balears, un cop verificades les signatures presentades i
complerts tots els tràmits legals previs, acordà, en reunió
celebrada dia 3 de març del 1992, d'ordenar la publicació de
la Proposició de Llei per iniciativa legislativa popular de
modificació de la Llei 14191, de declaració de l'Arxipèlag de
Cabrera Parc Nacional Marftimo-Terrestre, RGE núm.
1213/91, admesa a tràmit per la mateixa Mesa, en reunió
celebrada dia 2 d'agost del 1991.

Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

B)
PROPOSICIÓ DE LLEI PER INICIATIVA

LEGISLATIVA POPULAR DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 14/91 DE DECLARACIÓ DE L'ARXIPÈLAG DE
C A B R E R A  P A R C  N A C I O N A L
MARÍTIMO-TERRESTRE.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La Llei 14/91 de data 29 d'abril, crea el Parc Nacional
Marítimo-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.

L'esmentada Llei, en fixar el règim jurídic de protecció
del parc, al seu article 3, prohibeix totes les activitats que
suposin una explotació directa dels recursos naturals, excepte
la pesca artesanal tradicional i de caràcter professional, que
s'haurà de subjectar al Pla Rector d'ús i gestió que en el seu dia
s'aprovi. El mateix article estableix, al seu número 2 que la
navegació per l'interior de les aigües del parc es limitarà a la
necessària per al compliment de les activitats d'instrucció
militar a què es refereix l'article 1.3 de la pròpia Llei, a la
necessària per als fins de la pesca artesanal ja alAludida, a la
derivada del compliment dels convenis de seguretat i salvament
a la mar.

Finalment, l'esmentat article 3 prohibeix, el seu
número 3, la pràctica del submarinisme, llevat d'autorització
expressa, en els termes i condicions que estableixi el Pla Rector
d'ús i gestió, amb finalitats d'investigació, conservació i, si
pertoca, ús públic.

Quant al règim sancionador, l'esmentada Llei es remet
a la Llei 4/1989 de 27 de març, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestre.

Però, a més, tipifica com "infraccions administratives
la navegació i la pràctica del submarinisme en les aigües del
Parc, així com fondejar a l'arxipèlag sense l'autorització
corresponent". Com a conseqüència de l'exposat anteriorment,
s'ha creat una situació de descontent popular generalitzat, per
considerar que les visites que durant molt d'anys s'han vingut
realitzant a l'arxipèlag de Cabrera, no han afectat per res la
conservació de l'ecosistema i de l'entorn natural.

Per altra banda, és de general coneixement, que els
navegants són persones respectuoses amb la natura, de la qual
cosa dóna fe l'estat de conservació de l'arxipèlag, malgrat els
molts d'anys de visites d'embarcacions a aquest.

L'opinió popular és que, si durant tant de temps no s'ha
degradat el medi ambient, no s'adverteix la necessitat que ara
es limiti la navegació i el fondeig.

Per això, recollint el sentir popular, es formula la
següent proposició de Llei de modificació de la Llei 14/91 de
29 d'abril per la qual es crea el Parc Nacional
Marítima-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera.
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La comissió promotora per a la modificació de la
Llei 14/91 de 29 d'abril, recollint el sentir popular i referint-se
a l'exposició de motius, proposa al Parlament de les Illes
Balears
l'aprovació de les modificacions a l’articulat de l’esmentada
Llei 14/91, per a la seva posterior remissió com a proposició
de llei al Congrés dels Diputats.

ARTICLE 1.-

Queda suprimit l'apartat 2 de l'article 3 de
l'esmentada Llei.

ARTICLE 2.-

L'apartat 1.c) de l'article 6 queda redactat tal com
segueix:

"Normes de regulació del submarinisme i la pesca
artesanal a les aigües del Parc, conforme a l'article 3 punt 3 de
la present Llei".

ARTICLE 3.-

L'article 7 de la Llei queda tal com segueix:

"Serà d'aplicació a aquest Parc Nacional el règim
d'infraccions i sancions de la Llei 4/1989.

Es considerarà a més infracció administrativa la
pràctica del submarinisme en les aigües del Parc".

DISPOSICIÓ FINAL-

"La present Llei entrarà en vigor el mateix dia de la
seva publicació en el Boletín Oficial del Estado".

II.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 25 de febrer del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les interpelAlacions tot seguit
especificades.

InterpelAlació a l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, relativa a política industrial presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 401/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a
capteniment del Govern de les Illes Balears respecte del
procés autonòmic, presentada pel Grup Parlamentari PSM
i EEM RGE núm. 700/92.

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

Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA d'acord amb el

que preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la

Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria de la Comunitat Autònoma la següent interpelAlació
per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Sobre política industrial.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpelAla
l'Honorable Sr. Conseller de Comerç i Indústria sobre la
política del Govern de la Comunitat Autònoma en matèria
industrial.

Palma, 29 de gener del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM interpelAla el Govern de la CA,
sobre quin és i quin serà el capteniment del Govern de les
Illes Balears respecte del procés autonòmic.

Palma, 21 de febrer del 1992.
El Portaveu Suplent:
Joan F. López i Casasnovas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament
s'admet a tràmit la interpelAlació tot seguit especificada.

InterpelAlació a l'Hble. Sr Conseller de Sanitat i
Seguretat Social, relativa a política de la tercera edat,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
705/92.

Palma, 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb

el que preveuen els articles 149 i següents del Reglament de
la Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social de la Comunitat Autònoma la següent
interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.

Sobre política de la tercera edat.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpelAla
l'Honorable Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social sobre
la política del Govern de la Comunitat Autònoma en matèria
de la
tercera edat.

Palma, 29 de gener del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 25 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 demana la resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a les
actuacions de la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant el
1991 per fomentar la cria cavallí a les nostres illes,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 402/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
publicació dels annexos a la versió castellana del BOCAIB,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 412/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la concessió
de subvencions sense finalitat especifica i no subjectes a
justificació, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 413/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa als convenis
de colAlaboració amb el Ministeri de Treball, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 414/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa als convenis
de colAlaboració amb l'INEM, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm.
415/92.

Pregunta a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa als cursos formatius ocupacionals, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 416/92.

Pregunta a la Conselleria de Treball i Transports,
relativa al foment de contractació de treballadors juvenils,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 417/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la no
contestació al recurs de reposició núm. 88, de 10 de juny del
1991, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM i EEM RGE núm. 420/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la delimitació d'alzinars, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM i EEM
RGE núm.
421/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la delimitació de savinars i ullastrars, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM i EEM RGE núm. 422/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la delimitació de zones humides i sistemes dunars,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM i EEM RGE núm. 423/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a les fires o
certàmens organitzats per IFEBAL, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM i EEM
RGE núm. 424/92.

Pregunta al Govem de la CA, relativa a l'ampliació
de capital a IFEBAL, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM i EEM RGE núm. 425/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la possible extensió de les colònies d'alga
"Caulerpa taxifolia" a les costes de les illes, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
i EEM RGE núm. 426/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa al catàleg d'arbres singulars, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila. del Grup Parlamentari PSM i EEM
RGE núm. 601/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la inclusió d'arbres al catàleg d'arbres singulars,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM i EEM RGE núm. 602/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la dotació pressupostària per a la protecció dels
arbres singulars formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM i EEM RGE núm. 603/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a la protecció dels arbres singulars, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
i EEM RGE núm. 604/92.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa als expedients
d'expropiació forçosa a l'autopista Palma-Inca, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari
PSM i EEM RGE núm. 605/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a les
excavacions arqueològiques a les Pitiüses, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Víctor Tur del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 651/92.

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

Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Antoni Gómez i Arbona, Diputat del Parlament de

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

Quines actuacions ha desenvolupat durant l'any
1991 la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear
per fomentar la cria cavallí a les nostres illes, tant de les races
autòctones com de les races espanyola i àrab?

Palma, 29 de gener del 1992.
El Diputat:
Antoni Gómez i Arbona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu en les publicacions del BOCAIB els
annexos i les relacions que s'adjunten a decrets, ordres o
d'altres informacions públiques es posen al costat de la versió
castellana i no en la catalana, com es podria inferir del seu
caràcter de llengua pròpia de les Illes Balears?

Pensen, doncs, rectificar el criteri seguit fins ara, en
atenció al compliment del Decret 100/1990, que regula l'ús de
la llengua catalana a l'administració autonòmica de les Illes
Balears?

Ciutadella de Menorca, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Havent-se publicat al BOCAIB núm. 16, de 6 de
febrer del 1992 el Decret 3/1992 de 16 de gener, sobre
regulació de subvencions de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, l'article 3 del qual diu que "Quan ho consideri
convenient la Conselleria Adjunta a la Presidència podrà
concedir subvencions sense finalitat específica concreta, que
tindran caràcter d'ajudes a fons perdut i no estaran subjectes
a justificació", el Diputat que sotasigna, davant aquesta
curiosa i singular possibilitat de subvencionar persones
físiques o jurídiques, pregunta:

A quina necessitat objectiva respon aquesta norma
tan liberal?

Amb quins criteris es regirà la Conselleria Adjunta
a la Presidència per considerar "convenient" l'esmentada
subvenció sense finalitat específica concreta, a fons perdut i
no subjecta a justificació?

Ciutadella de Menorca, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis de colAlaboració s'han signat i estan
pendents de realització entre la Conselleria de Treball i
Transports i el Ministeri de Treball?

Quins convenis de colAlaboració s'han proposat o es
pensen proposar?

Palma, 17 de febrer del 1992.

El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis de colAlaboració s'han signat i estan
pendents de realització entre la Conselleria de Treball i
Transports i l’Instituto Nacional de Empleo-INEM?

Quins convenis de colAlaboració s'han proposat o es
pensen proposar?

Palma, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la descripció d'activitats del programa 3211 -Llei
de Pressuposts per a 1992-, hi figura la "Realització de
cursos ocupacionals".

Quins cursos es tenen prevists o en fase de
realització?

A qui van dirigits?

Quin és el pressupost de cada un d'ells?

Palma, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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
Treball i Transports.

A la descripció d'activitats del programa 3211 -Llei
de Pressuposts per a 1992-, hi figura el "Foment de
contractació de treballadors juvenils".

Quines accions o mesures ha pres la Conselleria de
Treball respecte d'això?

Palma, 17 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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.

L'Entesa de l'Esquerra de Menorca -EEM-, a través
dels seus regidors a l'Ajuntament d'es Mercadal va interposar
recurs de reposició -núm. 88 (Secció Menorca) de 10 de juny
del 1991- contra la resolució del Conseller de Turisme del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 26
de març del 1991 -BOCAIB núm. 59, de 9 de maig del 1991-
per la qual cosa s'aprova definitivament el Pla d'Ordenació
Urbana del CINT de Cala Tirant -es Mercadal, Menorca.

Atès que, malgrat haver transcorregut el temps
suficient per considerar denegat el recurs per silenci
administratiu, això no exclou "el deber de la administración
de dictar una resolución expresa" -art. 94.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo- el Diputat sotasignant
pregunta:

1.- Per quin motiu, fins al moment actual, no s'ha
donat contestació expressa al recurs esmentat, incomplint
l'article 94.3 de la LPA?

2.- Quan es pensa donar compliment a l'esmentat
precepte legal?

3.- Què diu l'informe jurídic que es deu haver
redactat a l'efecte? En quina base jurídica es fonamenta?
Podríem tenir-ne una còpia?

Ciutadella de Menorca, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei 1/1991 de 30 de gener d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears, estableix a la disposició addicional primera que "el
Govern en termini d'un any aprovarà la delimitació de les
àrees d'alzinar protegides per l'article 3.2.b de la present
Llei".

Atès que la llei va entrar en vigor el dia 10 de març
del 1991, quan pensa el Govern aprovar la delimitació dels
alzinars prevista a la Llei 1/1991?

Palma, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

L'article 11 de la Llei 1/1991 estableix que "a les
àrees naturals d'especial interès seran objecte del més alt
nivell de protecció ( ... ) els alzinars, els savinars, els
ullastrars i en qualsevol cas ... "

Té previst el Govern procedir a la delimitació dels
savinars i ullastrars de les Illes Balears per tal de fer efectiva
la protecció?

En quin termini?

Palma, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha previst el Govern delimitar les zones humides i
els sistemes dunars de les Illes Balears per tal de fer efectiva
la protecció prevista en la Llei 1/1991 d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears?

Per quan té prevista la seva aprovació?

Palma, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
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.

Quantes fires o certàmens ha organitzat IFEBAL els
anys 1989, 1990 i 1991?

Quins expositors han participat en cada una de les
fires i certàmens?

Quines aportacions econòmiques ha rebut del
Govern per a cada una d'elles?

Quines actuacions té previstes per al 1992?

Palma, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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 A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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.

Quines entitats han acceptat participar en l'ampliació
de capital del consorci IFEBAL? 

Amb quines quantitats?

Quines han anunciat ja la seva decisió de no
participar-hi?

Palma, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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 i Pesca.

L'aparició de l'alga Caulerpa taxifolia a les costes
franceses de la Mediterrània, ha causat una gran alarma entre
els científics per la seva ràpida extensió i els seus efectes
tòxics sobre peixos herbívors i els crustacis.

La Generalitat de Catalunya ha iniciat immediats
contactes amb les autoritats i els científics francesos per tal de
preparar-se per fer front a la possible extensió de les colònies
de l'esmentada alga a les costes catalanes.

Pensa la Conselleria d'Agricultura que hi ha
possibilitats que aquesta alga arribi a les costes de les Illes
Balears?

Quins efectes produiria si hi arribés?

Té previst dur a terme alguna actuació al respecte?

S'ha contactat amb les autoritats franceses per tal de
recaptar informació sobre la Caulerpa taxifolia?

Palma, 18 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 2.2 de la Llei de Protecció dels Arbres
Singulars, aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 20 de
març del 1991, estableix que: "L'obertura de l'expedient
d'inclusió -d’arbre singular- es farà d'ofici o per iniciativa de
particulars, d altres administracions o de persones jurídiques".

Quins arbres s'han inclòs al catàleg que elabora la
Conselleria d'Agricultura a partir de propostes d'altres
administracions o de persones?

Es Mercadal, 20 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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 i Pesca.

Quins arbres singulars han estat inclosos al catàleg
d'arbres singulars de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears fins el 30 de gener del 1992?

Per quin motiu no s'ha publicat encara al BOCAIB
cap inclusió al catàleg, tal i com estableix l'article 2.3 de la
Llei de Protecció dels Arbres Singulars?

Es Mercadal, 20 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 6 de la Llei de Protecció dels Arbres
Singulars de les Illes Balears estableix que: " ... el Projecte de
Llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma preveurà
anualment les partides necessàries" per vetllar per la
conservació dels arbres singulars de les illes.

Per quin motiu als pressuposts de la Conselleria
d'Agricultura per al 1992 no s'hi troba cap partida específica
amb aquesta finalitat?

Es Mercadal, 20 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La disposició addicional segona de la Llei de
Protecció dels Arbres Singulars estableix que: "Un cop obert
l'expedient de catalogació d'un arbre, aquest gaudirà
preventivament de la protecció assenyalada en els articles 3,
4, 6 i 7". Aquests fan referència a la poda i tractaments
fitosanitaris i altres aspectes de la conservació.
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Quins controls ha fet la Conselleria d'Agricultura per
tal d'assegurar el compliment d'aquesta Disposició respecte
dels expedients oberts per inclusió d'arbres al catàleg d'arbres
singulars?

Es Mercadal, 20 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següent preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Quants expedients d'expropiació forçosa per a la
construcció de l'autopista Palma-Inca s'han pagat?

Per quina quantitat total?

Quants expedients queden pendents de pagament?

Per quina quantitat total?

Palma, 20 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Victor Tur i Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes

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

Quines excavacions arqueològiques pensa fer la
Conselleria de Cultura a les Pitiüses durant l'any 1992, fent
una relació detallada d'on es realitzaran i de l'import de
cadascuna?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març 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 lloguer
d'apartaments a Sevilla, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
715/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a instalAlació
d'extintors al pavelló balear, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
716/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
normalització lingüística al BOCAIB, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 718/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a tala de pins
a es Trenc, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 719/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a exposició
de peces del Museu Arqueològic d'Eivissa al pavelló balear
de l'Expo'92, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 733/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de creació de la xarxa de tècnics de Patrimoni, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari
PSM I EEM RGE núm. 748/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a acolliment
al programa Helios II, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 751/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a valoració
del programa Helios II, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 752/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació
nominal dels assessors, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
792/92.

Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 55 i

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

Lloguer d'apartaments a Sevilla.

És cert que IFEBAL ha llogat uns apartaments a
Sevilla per als seus directius, i en paga 450.000 pessetes al
mes? De quan ençà els té llogats?

Quines despeses per a allotjament a hotels a Sevilla
ha fet IFEBAL el 1991 i el mes de gener del 1992?

Es Mercadal, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
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.

InstalAlació d'extintors al pavelló balear.
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És cert que els extintors contra incendis no es varen
instalAlar al pavelló balear de l'Expo'92 de Sevilla fins el
dijous dia 20 de febrer?

Es Mercadal, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

W)
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.

Normalització lingüística al BOCAIB.

Quin és el motiu pel qual al BOCAIB se segueix
ignorant la Llei de normalització lingüística i el Decret
100/1990, de 20 de novembre?

Palma, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Tala de pins a es Trenc.

Té coneixement el Govern balear de la tala de pins,
sense autorització, dins l'Àrea Natural d'Especial Interès d'es
Trenc?

Palma, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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 les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Exposició de peces del Museu Arqueològic d'Eivissa
al pavelló balear de l'Expo'92.

És cert que el Govern de les Illes Balears té projectat
exposar al pavelló balear de l'Expo'92 diferents peces
provinents del fons del Museu Arqueològic d'Eivissa, i entre
elles la figura púnica de la deessa Tànit?

Quines mesures de seguretat es prendran per tal de
garantir la seguretat i la integritat d'aquestes peces?

Es Mercadal, 26 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa de creació de la xarxa de tècnics de
Patrimoni.

Quin és el "Programa de creació de la xarxa de
tècnics de Patrimoni" que ha redactat 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, amb
l'objectiu d'ampliar les tasques d'inspecció i assegurar una
major protecció del patrimoni?

Palma, 27 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acolliment al programa Helios II.

S'ha acollit o pensa acollir-se el Govern de les Illes
Balears al programa Helios II de les Comunitats Europees
per als anys 1992-96, amb l'objectiu de fomentar la integració
social i professional dels minusvàlids?

Palma, 27 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.

Valoració del programa Helios II.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears
dels objectius del programa Helios II, que pretén facilitar la
integració de les persones a la vida escolar, professional,
social i econòmica?

Quines perspectives existeixen per tal que les Illes
Balears es puguin acollir a aquest programa?

Palma, 27 de febrer del 1992 .
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal dels assessors.

Quina és la relació nominal dels assessors del
Govern de les Illes Balears per a 1992, especificant les àrees
del govern que assessoren, les quantitats que perceben o
percebran durant l'any 1992 cadascun d'ells, així com els
criteris que fa servir el Govern per a l'assignació de
remuneracions a aquests assessors?

Palma, 28 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 25 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 Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a la publicitat a les
carreteres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual,
del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 607/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a incendi al
pavelló balear a l'Expo 92, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 653/92.

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

Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

L'article 36 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de
carreteres de les Illes Balears, estableix la prohibició de la
publicitat que sigui visitable des de la zona de domini públic
de la carretera, excepte en les travesseres de les poblacions.

La disposició transitòria segona de l'esmentada llei
diu que "en el termini màxim d'un any d'ençà de l'entrada en
vigor de la Llei, se n'haurà d'haver retirat tota la publicitat ...
".

Transcorregut àmpliament aquest termini, fora de les
travesseres de la carretera Palma-Alcúdia hi ha més de vuit
tanques que, en la meva opinió, no s'ajusten al que disposa
l'article 36 abans esmentat. Possiblement això passa a més
carreteres de les nostres illes. 

Què pensa fer la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori per l'acompliment de l'article 36 de la
Llei de carreteres?

Palma, 19 de febrer del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

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.

És cert que avui matí s'ha produït un incendi al
pavelló balear de l'Expo 92 de Sevilla i que en el moment de
produir-se no es tenien les mínimes mesures de seguretat per
a extingir-lo?

Palma, 20 de febrer del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març 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 mesures de
vigilància establertes per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per tal de fer complir els horaris establerts pel que fa
a la pesca d'arrossegament, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 703/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris per
a l'elaboració d'un pla director sectorial d'ubicació
d'indústries energètiques a l'illa de Menorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 704/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, relativa a remodelació del Port de
Sant Antoni de Portmany, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Cosme Vidal del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm.
712/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris de
classificació dels llocs de treball formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 720/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
finançament de les depuradores, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 721/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a afectacions
a la Llei d'espais naturals, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Joan López, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
750/92.

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

Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de

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

Quines mesures de vigilància ha establert la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de fer complir els
horaris establerts quant a pesca d'arrossegament?

Palma, 5 de febrer del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de

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

Quan pensa el Govern de la Comunitat Autònoma
remetre els criteris per a l'elaboració d'un pla director sectorial
d'ubicació d'indústries energètiques a l'illa de Menorca?

Palma, 7 de febrer del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Cosme Vidal i Juan, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

Remodelació del Port de Sant Antoni de Portmany.

 Quins criteris ha seguit el servei de ports i litoral,
dependent d'aquesta Conselleria, per dur a terme la
remodelació que s'està desenvolupant actualment al Port de
Sant Antoni de Portmany, i concretament, per al
perllongament dins d’aigües de la badia, de l'anomenat Moll
de Pescadors?

Palma, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Cosme Vidal i Juan.
Portaveu del Grup MIXT.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criteris de classificació dels llocs de treball.

Quan pensa establir el Govern de les Illes Balears
els criteris de classificació dels llocs de treball del personal
al servei de l'Administració de la CAIB, d'acord amb els
nivells de coneixement de català per a ocupar-los?

Palma, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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.

Finançament de les depuradores.

Atès que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha obtingut un finançament addicional de 34.372
milions de pessetes en els propers cinc anys, mitjançant un
acord qualificat de molt positiu pel Govern, i atès que la
inversió acumulada en depuradores "només" s'estima en
21.000 milions de pessetes fins l'any 1996.

Pensa el Govern destinar una part dels 34.372,8
milions a finançar les depuradores i, en conseqüència,
suprimir o reduir l'impost denominat cànon de sanejament
d'aigua?

Palma, 25 de febrer del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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.

Afectacions a la Llei d'espais naturals.

Quin capteniment pensa tenir la Conselleria d'Obres
Públiques en relació a les afectacions a la Llei d'espais
naturals que estan provocant els serveis de la pròpia
conselleria, talment el que ha succeït al Prat de Son Bou
(Alaior)?

Palma, 27 de febrer del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 706/92, relativa a
creació d'un òrgan per a la formació professional i
permanent o continuada dels treballadors del sector del
turisme, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.

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

Palma, a 4 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el

que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

Creació d'un òrgan per a la formació professional i
permanent o continuada dels treballadors del sector del
turisme.

És públicament conegut, i així ho demostren tant els
estudis realitzats com les conclusions a què han arribat les
distintes institucions implicades en el turisme, que el futur de
la nostra indústria turística està basat en la qualitat dels
serveis que ofereix.

Un dels pilars en què s'ha de fonamentar la qualitat
del producte turístic que s'ofereix a la nostra comunitat
autònoma és i ha de ser el bon servei la professionalitat del
personal dels establiments, de manera que el client es senti
satisfet del tracte personal i directe que rebi.

També és un fet que, en els darrers anys, s'ha produït
un retrocés important quant a la qualitat d'aquest servei,
producte del desencís, la provisionalitat de moltíssims de
treballadors i l'alta taxa de desqualificació professional.

Per una altra banda, l'obertura total i definitiva del
Mercat Únic Europeu des del pròxim any, representarà l'inici
d'una nova estructura social i empresarial, com a
conseqüència lògica de la lliure circulació de mercaderies,
capitals i treballadors.

Conseqüentment, és oportú i convenient arbitrar les
mesures necessàries que permetin, per una banda, millorar el
nostre producte turístic de manera que puguem garantir el
nivell de competitivitat de les empreses d'aquest sector davant
les de països directament competidors del nostre producte i,
per una altra, que el personal que a l'actualitat treballi a
l'àmbit de la indústria turística estigui en condicions de donar
resposta a les noves demandes del mercat de treball.

Per això, la formació professional, com a instrument
fonamental de la política de treball i és imprescindible per a
donar respostes a aquestes noves demandes del mercat, es
configura com element de vital importància tant per als
treballadors com per a les pròpies empreses, de manera que
es realitzi una formació professional continuada que els
permeti augmentar el nivell de qualificació professional amb

la finalitat d'una promoció personal i, al mateix temps, renovi
la seva ilAlusió pel treball, en conseqüència que repercuteixi
en una millora dels serveis.

Per totes aquestes motivacions, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent Proposició
No de Llei: 

"El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Turisme del Govern de la Comunitat
Autònoma que promogui la constitució d'un òrgan, on hi
participin tant les institucions públiques com les empreses i
representants dels treballadors del sector turístic, i que la
seva finalitat sigui la formació professional inicial i
permanent o continuada dels treballadors".

Palma, 20 de febrer del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de març del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 753/92, relativa
a programa d'acció comunitària Helios II, amb solAlicitud de
tramitació davant el Ple.

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

Palma, a 4 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta per a la seva
tramitació davant
Ple, la següent proposició no de llei:

Programa d'acció comunitària Helios II.

Atesa la problemàtica de les minusvàlues i atesos
els programes de les comunitats Europees al respecte,
presentam la següent

Proposició no de Llei:

1.- El Govern de les Illes Balears farà les gestions
pertinents per tal que les persones amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, es puguin acollir al programa d'acció
comunitària Helios II 1992-96, amb l'objectiu de facilitar la
seva integració a la vida escolar, social, professional i
econòmica.

2.- El Govern de les Illes Balears facilitarà la
informació i els mitjans disponibles del programa d'acció
comunitària Helios II, als consells insulars i als ajuntaments.

Palma, 27 de febrer del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.



B.O.P.I.B. Núm. 24 - 9 de març del 1992 947

VI.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 52/92, relativa a les
despeses en publicitat de la Conselleria de Turisme durant
l'any 1991.

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

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

A)

Aquesta Conselleria de Turisme, amb càrrec als seus
pressuposts corresponents a l'exercici econòmic del 1991, no
ha realitzat cap despesa en publicitat.

Palma, 17 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 56/92,
relativa a les despeses en publicitat de la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant el segon semestre de l'any 1991.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

B)

Empresa Publicitat Import Mitjà difusió
Editorial Balear 68.320 Premsa escrita
Serv.Comun. PIME, SA 470.400 Premsa escrita
Binomio Publicidad 807.083 Premsa escrita
Ediciones Caudal 81.200 Premsa escrita
Rey Sol, SA 168.000 Premsa escrita
B.D.E. 126.112 Premsa escrita

TOTAL 1.681.115

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 60/92, relativa al
personal que treballa a l'empresa pública IBATUR.

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

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

C)

El personal que actualment presta els seus serveis a
l’IBATUR és el següent:

- Linda de Saegher. Categoria: secretària de
direcció. Remuneració mensual: 288.683 ptes. Situació
laboral: contracte laboral.

- Brigitte Förster. Categoria: secretària de direcció.
Remuneració mensual: 244.897 ptes. Situació laboral:
contracte temporal.

- Pilar Pastor. Categoria: oficial segon
administrativa. Remuneració mensual: 244.897 ptes. Situació
laboral: contracte laboral.

- Lucía Buades. Categoria: oficial segon
administrativa. Remuneració mensual: 60.745 ptes. Situació
laboral: contracte eventual.

Palma, 19 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 73/92, relativa a les
despeses en publicitat de l'empresa pública IBATUR durant
l'any 1991.

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

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

D)

Mitjà de comunicació Import
Revista Desarrollo 1.440.000
Informatiu PIMEM 840.000
Es Freu 301.000
Brisas 8.626.450
Diario de Mallorca 705.040
Ultima Hora 946.500
El Día 16 1.017.200
Daily Bulletin 75.000
Revista Sportlight 457.321
Revista Gala 3.000.379
Guia-Día16 2.767.200
Revista Executive 305.000
Revista Conoscere 700.000
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Revista Golf Balear 223.214
Revista Tui 500.000
Revista Restauración 72.500
Editur 5.090.250
Revista Cúpula 2.694.581
Revista Air Europa 1.801.724
Revista Telva 79.939
Diario Baleares 180.800
Revista Expo Turismo 207.300
Revista Preference 31.427
Revista Aeca 16.010
Revista Riu 155.000
Revista Son Vida 16.500
Revista H Bonanza 100.000
Revista Sport Golf 742.348
Revista Inserso 25.000
Revista Aeroaeca 150.000

Campanya Espanya * 141.645.173
Campanya Exterior * 71.676.139
Campanya Països Nòrdics * 8.379.292

* - Aquestes campanyes consten de diverses accions
entre les quals s'inclou publicitat en mitjans escrits,
radiofònics, televisius, tanques, mailings, etc.

Palma, 19 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 93/92, relativa a la
reutilització del pavelló de Balears a l'Expo 92.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

E)

1.- El cost total del pavelló de Balears a l'Expo 92
serà de 515 milions de pessetes, horaris, assegurances i
llicències incloses.

2.- El Govern balear no ho té previst, de moment.

3.- Depèn del seu ús posterior.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 94/92, relativa a la
finalització de les obres al pavelló de Balears a l'Expo 92.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

F)

La informació no és certa. El pavelló estarà acabat,
ja sigui en la part corresponent a l'obra civil ja sigui en la
d'interiorisme, amb el temps suficient.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 95/92, relativa a la
participació
de colAlectius empresarials a l'Expo 92.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

G)

1.- Entitats o colAlectius empresarials dels diferents
sectors econòmics.

2.- La direcció del pavelló manté contactes amb
aquests grups per analitzar la seva presència al pavelló.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 96/92, relativa a les
aportacions
econòmiques al pavelló de Balears a l'Expo 92.

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

Palma,25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

H)

1.- L'aportació prevista d'entitats expositores és de
75 milions de pessetes.

2.- No està previst.
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M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 97/92, relativa al cost del
pavelló de Balears a l’Expo 92.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

I)

El cost del pavelló és de 515 milions de pessetes. El
cost del projecte és de 1.035 milions de pessetes. No es pot
comparar el cost de les obres amb el cost del projecte.

El cost del pavelló dels Estats Units passa dels mil
milions de pessetes i el del projecte global encara molt més.
No obstant això, el pavelló dels Estats Units no es correspon
en principi, segons les nostres notícies, amb la nació que
representa.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 98/92, relativa a
l'ampliació de capital a IFEBAL.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

J)

La major part dels socis d'IFEBAL subscriuen
l'ampliació de capital, en la mesura de les possibilitats
financeres de cadascun.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 99/92, relativa a la
conselleria responsable d'IFEBAL.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

K)

1.- La Conselleria de Comerç i Indústria.

2.- IFEBAL és un consorci administratiu del qual
participa el Govern balear.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 100/92, relativa a la
modificació dels estatuts d'IFEBAL.

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

Palma, 25 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

L)

El Govern balear té prevista aquesta modificació
que actualment es troba en estudi.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
170/92, relativa al Centre de Dia per a transeünts.

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

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

M)

D'una part, s'han mantengut converses amb cada una
de les institucions participants en el projecte -Consell Insular
de Mallorca, Ajuntament de Palma, Càritas de Mallorca i
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social-, i d'una altra part,
hem fet ja diverses reunions a nivell tècnic, per començar a
perfilar la posada en marxa efectiva dia 23 de gener a
l'Ajuntament de Palma, amb l'assistència dels representants
del Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma i
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

A la reunió esmentada es va definir, seguint la
tipologia establerta en colAlaboració amb el Ministeri d'Afers
Socials, en què ha de consistir el futur Centre de Dia.

El lloc on estaria ubicat seria l'actual Menjador de
Transeünts.

Les institucions colAlaboradores són les esmentades
abans: Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma,
Càritas de Mallorca i Govern Balear -Direcció General
d'Acció Social de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

El Centre de Dia seria gestionat, en principi, per la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
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D'acord amb el document elaborat per la Ponencia
Técnica de Centros de Acogida que forma part del Plan
Concertado de Prestaciones Básicas Sociales, conveni
subscrit entre el Ministeri d'Afers Socials i corporacions
locals, els centres d'acolliment es defineixen com "centros
residenciales no permanentes destinados a acoger ... ", i
aquesta funció ja l'acompleix l'Alberg de Transeünts actual,
per la qual cosa el Centre de Dia es destinaria a fer una
primera acollida als usuaris per detectar les demandes,
conèixer les necessitats i saber quins recursos socials empren:
albergs, casals d'acollida, serveis socials primaris, centres de
desintoxicació, FAS, Comissió d'Assistència Social, ...

Palma, 20 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
178/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial del calçat per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

N)

Les ajudes concedides han estat les següents:

Empresa/Assoc.            Municipi Quantia

AFACA Inca 1.500.000
PIME MENORCA Maó 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0

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.
179/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial del calçat per informació i estudi.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

O)

Han rebut ajuda per l'esmentat concepte les següents
empreses:

Empresa Municipi Quantia Subsector

Lorenzo Fluxà Inca 1.000.000    Calçat
Jaime Mascaró Ferreries 1.000.000    Calçat
Calzados Valse Selva 1.000.000    Calçat
AFACA Inca 1.500.000    Calçat
AFACA Inca 832.776      Calçat

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.
180/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial del calçat per disseny i moda.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

P)

Aquesta conselleria informa que les ajudes
concedides han estat les següents:

Empresa/Associa
ció

Municipi Quantia Subsec
tor

Make Up, SA Inca 1.580.000 Calçat

Cat Arbona
Cerdà

Algaida 6.500.000 Calçat

Pons Quintana,
SA

Alaior 1.000.000 Calçat

Mahipy, SA Ciutadella 1.000.000 Calçat

Calzados Valse,
SA

Lloseta 1.361.250 Calçat

Ins.Bal.Disseny Palma 6.412.000 Calçat

Ins.BaLDisseny Palma 1.443.000 Calçat

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.
181/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial del calçat per introduir noves tecnologies.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Q)

Han rebut ajuda per l'esmentat concepte les següents
empreses:
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Empresa/A
ssociació

Municipi Quantia Subsector

Calz.Mique
L,SA

Llucmajor 199.600 Calçat

Dillon, SA Inca 3.619.850 calçat

Llofiu y
Cia, SA

Ciutadella 768.802 Aux. Calçat

Lorenzo
Fluxà, SA

Inca 2.369.000 calçat

Prefab.
Colom, SA

Inca 845.000 Aux.Calçat.

Calz.
Ferrerias,
SA

Ferreries 5.345.280 Calçat

Olinca, SA Inca 1.475.460 Calçat

Tacones y
Plant.

Binissalem 1.608.000 Aux.Calçat

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.
182/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d'aigües per a informació i estudi.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

R)

Cap empresa d'aquest sector no ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

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.
183/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d'aigües per introduir noves tecnologies.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

S)

Cap empresa d'aquest sector no ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

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.
184/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d'aigües per a disseny i moda.

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

Palma,26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

T)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
185/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial d'aigües per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

U)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
186/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a informació i estudi.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

V)

Ha rebut ajuda per l'esmentat concepte la següent
empresa:

Empresa: Ind. Muebles por elementos.
Municipi: Manacor.
Quantia: 945.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta



952 B.O.P.I.B. Núm. 24 - 9 de març del 1992

formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
187/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de fusta i mobles per introduir noves tecnologies.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

X)

Ha rebut ajuda per l'esmentat concepte la següent
empresa:

Empresa: Ebanisteria Jarsu, SA.
Municipi: Manacor.
Quantia: 2.109.700

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.
188/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a disseny i moda.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Y)

Les ajudes concedides han estat les següents:

Empresa Municipi Quantia

DYTECMA Manacor 6.940.000
I.B.D. Palma 4.500.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
189/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a la normalització i
homologació de productes.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Z)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
190/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de tèxtil, confecció i moda per a informació i
estudi.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AA)

Han rebut ajuda per l'esmentat concepte les següents
empreses:

Empresa Municipi      Quantia Subsector

Cati Mari S. Josep        1.000.000  Confec.tex.
Conf. Sansó Felanitx           950.000 Confec.tex.
Conf. Mesquida Felanitx           950.000 Confec.tex.
MAHIPY Ciutadella     2.000.000 Confec.pell

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.
191/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de tèxtil, confecció i moda per tal d'introduir noves
tecnologies.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AB)

Han rebut ajuda per l'esmentat concepte les següents
empreses:

Empresa Municipi Quantia
Cati Mari S. Josep 1.511.300
Conf. Sansó Felanitx 968.500
Conf. Mesquida Felanitx 315.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
192/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de tèxtil, confecció i moda per a  disseny i moda.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AC)

Les ajudes concedides han estat les següents:

Empresa Municipi Quantia

Cati Marí Eivissa 648.250
I.B.D. Palma 6.000.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
193/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de tèxtil, confecció i moda per a  homologació i
normalització de productes.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AD)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
194/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de serveis per a informació i estudi.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AB)

Cap empresa d'aquest sector no ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

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.
195/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de serveis per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AF)

Cap empresa d'aquest sector no ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

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.
196/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de serveis per a disseny i moda.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AG)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
197/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de serveis per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AH)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
198/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'artesania per a informació i estudi. 

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AI)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
199/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'artesania per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma,26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AJ)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
200/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'artesania per a disseny i moda.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AK)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

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.
201/92, relativa a la inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'artesania per a la normalització i homologació
de productes.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AL)

Aquesta conselleria ha de dir que no s'ha rebut cap
solAlicitud de subvenció pel concepte esmentat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 223/92, relativa a
l'incompliment de la Llei de Normalització Lingüística per
part de la Conselleria de Turisme.

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

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

AM)

Els fullets informatius no s'editen en llengua
catalana perquè van dirigits als nostres visitants estrangers i
castellanoparlants.

Palma, 19 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

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. 247/92,
relativa a la campanya informativa sobre l'engreix amb
hormones. 

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

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

AN)

Respecte de l'organització de campanyes entre els
ramaders de les illes per informar-los dels perills que
comporta la utilització de substàncies hormonals en l'engreix
del bestiar, creim que cap productor no desconeix la
prohibició del seu ús i els perills que comporta. Cal tenir en
compte que els canals de distribució d'aquests productes són
totalment clandestins, i que el seu ús cau forçosament en
mans de desaprensius donat l'augment substancial en el
rendiment econòmic de les canals.
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Per aturar l''ús d'aquestes substàncies no veim altre
camí que no sigui augmentar els controls a nivell de granges
i escorxadors i d'aquesta manera descobrir els defraudadors.
En aquest sentit s'han efectuat preses de mostres a granges i
escorxadors, i està programat d’augmentar-les arran dels
darrers esdeveniments. En la mateixa direcció va el
compliment de tota la normativa emanada del Pla Nacional
d'Investigació de Residus, i que durant l'any 91 s'han pres
unes 280 mostres en escorxadors i granges amb la finalitat
d'investigar la procedència de residus de substàncies
anabòliques, antibiòtics, estrògens sintètics, tranquilAlitzants,
etc.

Creim que una bona campanya divulgadora a nivell
de consumidors, com les que ha posat en marxa la Conselleria
de Sanitat, seran les més efectives, ja que les carns
fraudulentes, pel seu millor aspecte físic, són les que més
acceptació han tengut entre els consumidors i això ha
propiciat també l'ús de substàncies prohibides.

Palma, 21 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 248/92,
relativa a l'etiqueta de qualitat controlada a productes carnis.

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

Palma, 27 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AO)

Amb data 22 de març del 1990 -BOCAIB núm. 36-,
es va publicar l'Ordre núm 3589 del Conseller d'Agricultura
i Pesca de 5 de febrer del 1990, per la qual s'aprovà el
reglament d'utilització de la marca de qualitat "Qualitat
Controlada" per a les sobrassades.

Amb data 21 de maig del 1991 -BOCAIB núm 64-,
es publicà l'Ordre núm. 9856 del Conseller d'Agricultura i
Pesca de 10 de maig. del 1991, per la qual es dictava un nou
reglament. Actualment aquesta conselleria ha donat etiquetes
de "Q.C." a la "Sobrassada de porc negre de Mallorca".

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 267/92, relativa a
la concessió del restaurant del pavelló de Balears a l'Expo de
Sevilla.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AP)

Les decisions sobre tot allò que es refereix a l'Expo
92 no les pren IFEBAL, sinó el comitè organitzador de la
participació de les Illes Balears a l'Exposició Universal de
Sevilla. L'adjudicació del restaurant està en procés de
decisió.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 268/92, relativa al
cost de tenir paralitzat el llaüt Alzina a l'Expo de Sevilla.

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

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AQ)

El cost va a càrrec de l'entitat propietària del llaüt.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm.
275/92, relativa als cursos de perfeccionament i reciclatge de
la llengua catalana.

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

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

AR)

Respecte de si la conselleria té previst programar
cursos de perfeccionament i reciclatge de la llengua catalana
per als funcionaris autonòmics durant aquest exercici 1992,
ho té previst. No obstant això, i vist que aquests ja estan
organitzats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
i en desenvolupament ple fins a la fi de l'any 1992, la
Conselleria de la Funció Pública està pendent que finalitzin
per fer-se'n responsable de l'organització i del
desenvolupament a través de l'Institut Balear d'Administració
Pública, organisme de creació
recent.

Pel que fa a si la conselleria ha previst incloure o fer
cursos d'aquesta matèria per als funcionaris de l'àmbit local
i sobretot per a aquells ajuntaments que encara no estan
completament normalitzats lingüísticament a les illes
d'Eivissa i Formentera, la Conselleria de la Funció Pública ja
té programats, per a la data esmentada a l'apartat anterior,
cursos de formació, actualització i perfeccionament de
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múltiples disciplines, entre les quals hi destaca la
normalització lingüística d'aquells funcionaris d'àmbit local
de totes les Illes Balears.

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

M .Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm.
276/92, relativa al conveni subscrit entre l'Institut Nacional
d'Administració Pública i la CAIB en matèria de selecció,
formació i perfeccionament dels funcionaris.

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

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

AS)

Respecte de quins han estat, durant l'exercici anterior
del 1991, els cursos de formació que s'han realitzat per
conveni subscrit entre l'Institut Nacional d'Administració
Pública i la CAIB en matèria de formació i perfeccionament
dels funcionaris i a quin nombre de funcionaris ha afectat,
durant l'exercici 1991 s'han realitzat, organitzats per la
Conselleria de la Funció Pública, deu cursos de formació de
funcionaris, als quals hi han assistit dos-cents set alumnes.

Pel que fa a si hi han participat els funcionaris
d'àmbit local-municipal de les nostres illes, hem de fer
constar que no obstant la informació que s'ha realitzat a
l'àmbit local-municipal de Menorca i Eivissa-Formentera als
organismes Centre Insular de Sanitat, Conselleria de Cultura,
Equipament de Protecció de Menors, SIAC-CAIB, Biblioteca
Pública, el nombre de solAlicituds varen ser sis, de les quals
se'n varen atendre quatre.

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

VII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 25 de febrer del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 698/92, presentat pel Grup Parlamentari
MIXT, mitjançant el qual se solAlicita ampliació del termini
de presentació d'esmenes al Projecte de Llei del President,
del Govern i de l'Administració de la CAIB, RGE núm.
314/92, publicat al BOPIB núm 21, de 20 de febrer del 1992.

Aquesta ampliació del termini d'esmenes acabarà el
proper dia 20 de març, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

X.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 23.

- Pàg. 889. Sumari. Textos en tramitació. IV.- Informació.
On diu: A) Resolució de la Presidència reguladora ...
Ha de dir: B) Resolució de la Presidència núm. 1/92
reguladora ...

- Pàg. 911. Textos en tramitació. IV.- Informació. Apartat B).
On diu: dicta la Resolució relativa a la regulació ...
Ha de dir: dicta la Resolució 1/92 relativa a la regulació ...

On diu: "Resolució de la Presidència reguladora ...
Ha de dir: "Resolució de la Presidència núm. 1/92 reguladora
...
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