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d'un centre d'acollides per a dones. RGE núm. 1074/92. 1023

BF) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a partides
destinades al Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones. RGE núm. 1076/92. 1023

BG) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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BK) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a ajuts per
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BP) Del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a accions
derivades de la iniciativa Horizon. RGE núm. 1095/92. 1025

BQ) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a propostes
al programa de joves amb Europa. RGE núm. 1096/92. 1025

BR) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a actuacions
previstes amb el programa Petra. RGE núm. 1097/92. 1025

BS) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a propostes
als programes Envireg i Medspa. RGE núm. 1098/92. 1025

BT) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a propostes
a la iniciativa Now de la CEE. RGE núm. 1099/92. 1025

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) Del Diputat Hble. Sr. Llorenç Rus, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a la línia
de transport escolar Son Cervera-Artà. RGE núm. 982/92. 1026

B) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, relativa a productes del nostre sector vitivinícola i altres elaboradors de productes derivats de l'alcohol a la fira Alimentària-92
de Barcelona. RGE núm. 983/92. 1026

C) Del Diputat Hble. Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a manca
de requisits exigits per cobrir places al Consell Insular d'Eivissa i Formentera pel que fa a coneixement del català i a la pròpia Llei de
normalització lingüística. RGE núm. 996/92. 1026

D) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida a l'Hble. Sr. Conseller de Treball
i Transports, relativa a població adulta femenina inscrita en el programa de formació professional del Govern. RGE núm. 1046/92.1026

E) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a dones que s'han beneficiat del Pla d'igualtat de la dona. RGE núm. 1047/92. 1026

F) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a inversió de 500 milions de pessetes en un any de la Comissió Interdepartamental de la Dona. RGE núm.
1048/92. 1027

G) Del Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, relativa a
previsions de turisme alemany per a la propera temporada. RGE núm. 1056/92. 1027

H) 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 ús i tipus del remodelat Port de Sant Antoni de Portmany. RGE núm. 1057/92. 1027

I) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a Projecte
de Llei de reforma del Dret Civil. RGE núm. 1075/92. 1027

J) 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 del personal al servei de l'Administració de la CAIB, d'acord amb els nivells de coneixement de català
per a ocupar-los. RGE núm. 1078/92. 1027

K) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a celebració
de l'any del Tirant. RGE núm. 1100/92. 1027

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cessió als consells insulars de la gestió de pensions no contributives. RGE
núm. 1043/92. 1028

B) Del Grup Parlamentari PSM, relativa a problemàtica de l'hospital Son Dureta. RGE núm. 1101/92. 1028



B.O.P.I.B. Núm. 26 - 23 de març del 1992 1003

VI.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) De l'Hble. Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 3163/91, relativa als ingressos rebuts del Ministeri
de Sanitat i Seguretat Social. 1029

B) De l'Hble. Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 3252/91, relativa a les transferències que han rebut
els consells insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera de la Conselleria de Sanitat. 1029

C) De l'Hble. Sra. Consellera Maria Antònia Munar i Riutort, a la Pregunta RGE núm. 3304/91, relativa a l'adaptació dels
centres d'educació infantil al RD 1004/91. 1029

D) De l'Hble. Sra. Consellera Maria Antònia Munar i Riutort, a la Pregunta RGE núm. 25/92, relativa a la correcció de
deficiències en el Conservatori Professional de Música de Balears. 1029

E) De l'Hble. Sr. Conseller Jerónimo Saiz i Gomila, a la Pregunta RGE núm. 42/92, relativa a l'aplicació de la disposició
Transitòria Única del Decret 96/1991. 1031

F) De l'Hble. Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 88/92, relativa als casos de leishmaniosi. 1032

G) De l'Hble. Sra. Consellera Maria Antònia Munar i Riutort, a la Pregunta RGE núm. 110/92, relativa a l'obertura d'expedient
a la Fundació Illes Balears amb motiu de la realització d'unes obres de desviació de la carretera de Cala en Porter-Alaior en el jaciment
arqueològic de Torralba d'en Salord. 1032

H) De l'Hble. Sra. Consellera Maria Antònia Munar i Riutort, a la Pregunta RGE núm. 222/92, relativa a les declaracions del
General Sr. Pablo Güil Pijuán. 1033

I) De l'Hble. Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 246/92, relativa al control de l'entrada de carn
hormonada a les Illes. 1033

J) De l'Hble. Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 250/92, relativa a les inspeccions als escorxadors.
1034

K) De l'Hble. Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 251/92, relativa a la campanya informativa per
distingir la carn hormonada. 1034

L) De l'Hble. Sr. Conseller Pere J. Morey i Ballester, a la Pregunta RGE núm. 265/92, relativa al programa de seguiment de
qualitat de les aigües del Port de Maó. 1034

M) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 272/92, relativa a les accions a través del conveni
d'assistència tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la CAIB al 1989. 1035

N) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 274/92, relativa a les accions a través del conveni
d'assistència tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la CAIB al 1991. 1035

O) De l'Hble. Sr. Conseller Llorenç Oliver i Quetglas, a la Pregunta RGE núm. 281/92, relativa als seminaris informatius
realitzats per la Conselleria de Treball i Transports durant 1991. 1035

P) De l'Hble. Sr. Conseller Llorenç Oliver i Quetglas, a la Pregunta RGE núm. 282/92, relativa als projectes tramitats per
acollir-se als programes operatius de fons social europeu. 1036

Q) De l'Hble Sr. Conseller Gabriel Oliver i Capó, a la Pregunta RGE núm. 326/91, relativa al centre de minusvàlids profunds
de Son Tugores. 1036

R) De l'Hble Sr. Conseller Pere J. Morey i Ballester, a la Pregunta RGE núm. 327/92, relativa a les tales abusives d'alzines.
1037

S) De l'Hble. Sr. Conseller Pere J, Morey i Ballester, a la Pregunta RGE núm. 369/92, relativa a les inspeccions de la
Conselleria d'Agricultura a l'empresa Albes, SA. 1037

T) De l'Hble. Sr. Conseller Pere J. Morey i Ballester, a la Pregunta RGE núm. 371/92, relativa a les inspeccions de la
Conselleria d'Agricultura a empreses per a comercialització de carn. 1038

U) De l'Hble. Sr. Conseller Pere J. Morey i Ballester, a la Pregunta RGE núm. 373/92, relativa a la utilització de l'hexaflumuron
per a fumigar els boscos. 1038

V) De la Conselleria Adjunta a Presidència, a la Pregunta RGE núm. 389/92, relativa a la gestió política del Conseller sense
cartera. 1038
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W) De l'Hble. Sr. Conseller Francesc Gilet i Girart, a la Pregunta RGE núm. 413/92, relativa a la concessió de subvencions
sense finalitat específica i no subjectes a justificació. 1039

X) De l'Hble. Sr. Conseller Pere J. Morey i Ballester, a la Pregunta RGE núm. 421/92, relativa a la delimitació d'alzinars.1039

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

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

Balears, en sessió celebrada dia 4 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3313/91, BOPIB núm. 17 de 24 de
gener del
1992, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ingressos de
normativa industrial de l'any 1990.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març 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 4 de març del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 252/92, BOPIB núm. 21 de 20
de febrer del 1992, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a expedients
sancionadors per carn amb clembuterol.

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 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 4 de març del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 253/92, BOPIB núm. 21 de 20
de febrer del 1992, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a les actuacions
respecte del consum de carn amb clembuterol.

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 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

Illes Balears, en sessió celebrada dia 4 de març del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 254/92, BOPIB núm. 21 de 20 de
febrer del 1992, del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a les actuacions en defensa
del consumidor per comercialització de carn amb clembuterol.

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 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 25 de febrer del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria que informà sobre la situació del Pla d'equipaments
comercials (RGE núm. 174192, BOPIB núm. 19 de 6 de febrer
del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 4 de març del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria que informà sobre la situació de les previstes
inversions estrangeres en matèria industrial a Mallorca (RGE
núm. 104/92, BOPIB núm. 17 de 24 de gener del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

les Illes Balears, en sessió celebrada dia 4 de març del 1992,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, acompanyat del Director General
i del Cap del Gabinet Tècnic de la Conselleria, que informà
sobre les intoxicacions massives produïdes pel consum de
carn tractada amb clembuterol (RGE núm. 297/92, BOPIB
núm. 21 de 20 de febrer del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 5 de març del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
acompanyat del Director General, que informà sobre el Pla
d'Ordenació de l'oferta turística de les Illes Balears (RGE
núm. 177/92, BOPIB núm.20 de 12 de febrer del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 5 de
març del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda, acompanyat del Director
General de Pressuposts i d'un tècnic superior de la
Conselleria, que informà sobre el finançament autonòmic
(RGE núm. 176/92 i 367/92, BOPIB núm. 20 de 12 de febrer
i núm. 21 de 20 de febrer del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
A la Comissió d 'Hisenda i Pressuposts del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 5 de
març del 1992, fou retirada la pregunta RGE núm 1399/91
del Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari
PSM I EEM relativa al finançament autonòmic (BOPIB núm.
5 de 20 de setembre i 10 de 5 novembre del 1991) per part
del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març 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 17 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 cultius
marins a Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
954/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a problemàtica
plantejada per Coinga en relació amb la seva formació de
capital, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 984/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultats dels
experiments en empelts als ametllers pels sistemes aportats pel
Sr. Bartomeu Serra i Bauzá, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, RGE núm.
1052/92.

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

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament.
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa de la Comissió d'Economia.

A)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Títol: Cultius marins a Balears.

¿Quines iniciatives d'estaló directe ha duit a terme el
Govern de la CAIB en relació a les empreses de cultius marins
a les Illes Balears tenint en compte que aquesta era/és una
activitat declarada "d'interès estratègic" i que a més
comptava/compta amb una sèrie d'organismes per tal de
possibilitar el seu desenvolupament?

Com s'explica el Govern el fet que 5 de les 8 empreses
que existien fa dos anys hagin suspès activitats?

Com valora el Govern la feina desenvolupada fins ara
per l'empresa pública SEAMASA donat el panorama actual del
sector d'indústries d'aqüicultura?

Pensa el Govern abandonar definitivament l'estaló a
aquesta activitat?

Si no és així, quines són les mesures que prendrà per
tal de reactivar-lo?
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Són justificables fins a hores d'ara els costos de
l'activitat de l'empresa pública SEAMASA, donat l'evolució
que ha seguit el sector aquests darrers temps?

Palma, 27 de febrer del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa de la Comissió d'Economia.

B)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de

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

Per quin motiu s'han desestimat les solAlicituds de
formació de capital presentades per:

SAT mallorquins de fruits secs per 20.000.000,- pts.
COINGA ................................. per 32.682.737,- pts.
COINGA ................................. per 34.473.274,- pts.

Com pensa el Govern atendre la problemàtica
plantejada per COINGA en relació a la "seva" formació de
capital?

Palma, 28 de febrer del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
comissió.

Quins han estat els resultats dels experiments en
empelts als ametllers pels sistemes aportats pel Sr. Bartomeu
Serra i Bauçà?

Que ha succeït i quines han estat les causes perquè
la finca anomenada Sa Torre d'Establiments, propietat de
l'esmentat Sr. Serra ha deixat d'ésser colAlaboradora de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, 12 de març del 1992.
Miquel Pascual i Amorós.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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. 1005/92, relativa
a adequar les sigles de les Illes Balears als noms oficials,
amb solAlicitud de tramitació davant la comissió de Cultura,
Educació i Esports.

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

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent Proposició
no de Llei perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura.

Títol: Adequar les sigles de les Illes Balears als noms
oficials.

L'article 14 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
Normalització Lingüística de les Illes Balears diu:

"1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única
forma oficial la catalana.

2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma,
d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes
Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris,
nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en general
i topònims de la Comunitat Autònoma. Els noms de les vies
urbanes han d'ésser determinats pels ajuntaments corresponents,
també, amb l'assessorament esmentat donant preferència a la
toponímia popular tradicional i als elements culturals autòctons.

3. Aquestes denominacions són les legals a tots els
efectes i la retolació ha de concordar amb elles. El Govern de
la Comunitat Autònoma ha de reglamentar la normalització de
la retolació pública, respectant, en tots els casos, les normes
internacionals que l'Estat hagi subscrit".

Ja és un fet el Decret del Govern de les Illes Balears
que recull, després del dictamen de la Universitat, i sanciona la
toponímia major única oficial del nostre país.

D'altra banda, la sigla corresponent a cada "província
o localitat" (sic) als efectes de constitució del número del
Dipòsit Legal és PM (Palma de Mallorca), MH (Maó), I,
(Eivissa). Les mateixes lletres apareixen pel que fa als districtes
marítims als efectes de matrícula d'embarcacions. (Per exemple,
MH1-Maó; MH2-Ciutadella).

Concordant amb l'exposició de motius de la "Ley
2/1992, de 28 de febrero, por la que pasan a denominarse
oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y
Lérida", el manteniment de les sigles -MH- i -1- per a Maó i
Eivissa provoca una evident discordança amb el nom oficial
dels municipis als quals han d'adequar-se forçosament,
legalment aquells noms.

D'altra banda, les mateixes raons històriques i culturals
que van avalar la denominació oficial dels topònims majors de
les Illes s'han de fer extensives a les denominacions de
l'Administració perifèrica de l'Estat.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Govern central de l'Estat que adopti les disposicions necessàries
per adaptar el canvi de lletres MH i I per les lletres
corresponents als topònims Maó (Menorca) i Eivissa, en tots els
organismes oficials -com en la matriculació d'embarcacions, o
en el Dipòsit Legal- on aquelles lletres apareixen.



B.O.P.I.B. Núm. 26 - 23 de març del 1992 1007

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions pertinents
per aconseguir la finalitat expressada en el punt anterior.

Palma, 10 de març del 1992.
El portaveu Segon:
Joan F. López Casasnovas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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. 1084/92,
relativa a creació de la plaça de restaurador en el Museu
Arqueològic d'Eivissa, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari SOCIAL1STA, d'acord amb

l'article 163 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta la següent Proposició no de Llei, relativa a la creació
d'una plaça de restaurador al Museu Arqueològic d'Eivissa,
per tal que sigui tramitada davant la comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Creació de la plaça de restaurador en el Museu
Arqueològic d'Eivissa.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Museu Arqueològic d'Eivissa reuneix una
importantíssima colAlecció de peces que van des de la
prehistòria fins a l'època medieval. Moltes de les mostres que
té el Museu presenten signes de degradació que només una
labor constant de restauració pot evitar que acabin
destruint-les. Fins ara la restauració al Museu Arqueològic
d'Eivissa es fa mitjançant contractes de serveis a restauradors
professionals. Aquesta acció intermitent no pot convertir-se
en la pràctica habitual, tota vegada que els museus moderns
són atesos, en tant que centres de restauració, per
professionals integrats a la plantilla del museu i no,
simplement, per contractacions ocasionals de serveis.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears acorda:

"La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en
el termini màxim de tres mesos, crearà la plaça de restaurador
per a Museu Arqueològic d'Eivissa".

Palma, 12 de març del 1992.
El Portaveu
Francesc Obrador Moratinos.

III.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 17 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 953/92, presentat per tres diputats membres de la
Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la Comissió de
referència per tal de celebrar sessió informativa sobre les
possibles repercussions que es poden tenir amb motiu
del'obertura del túnel sota el Canal de la Mànega i el parc de
Disneyworld a França sobre el turisme a Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 17 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 995/92, 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 les
perspectives i actuacions en matèria de producció d'energia a
les nostres Illes.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març 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 17 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 1086/92, presentat pel Govern de la CA, mitjançant
el qual se solAlicita compareixença de l'Hble Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca davant la Comissió d 'Economia per tal
de celebrar sessió informativa sobre les actuacions realitzades
des del dia 9 de maig del 1991, en què s'intervingué la central
lletera AGAMA.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.



1008 B.O.P.I.B. Núm. 26 - 23 de març del 1992

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de març del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la interpelAlació tot seguit especificada.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
general de transports terrestres, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 985/92.

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

Palma, a 18 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 preveu l'article 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent InterpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de
la Cambra.

InterpelAlació:

Sobre la política general de transports terrestres de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 10 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

II.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1065/92, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 2066/91.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al BOPIB.

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 153 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Partit Socialista de Mallorca i Entesa de
l'Esquerra de Menorca, presenta la següent Moció,
subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2066/91, relativa a
política del Govern en matèria de joventut.

Moció:

1.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a:

1.1.- Potenciar una política de joventut que integri i
coordini les diverses actuacions sectorials impulsades en
benefici dels joves. En aquest sentit, s'activarà també la
Comissió Interdepartamental creada amb aquest propòsit.

1.2.- Presentar en el termini de dos mesos un Pla que
actualitzi i millori l'antic Pla quadriennal "Balears Jove", d'abril
del 1988.

1.3.- Reprovar l'actuació del Conseller Adjunt a la
Presidència per haver permès un mal funcionament de la
gerència de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut i establir
les disposicions pertinents per activar-lo amb major respecte i
sensibilitat democràtica.

1.4.- Mantenir una relació més fluïda en el diàleg amb
els Consells de la Joventut de les Illes Balears als efectes que
aquests puguin acomplir els objectius per als que foren creats.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una Comissió d'Investigació sobre la qüestió de les
contractacions de personal, d'acord amb l'article 51 del
Reglament de la Cambra.

Palma, 13 de març del 1992.
El Portaveu Segon:
Joan F. López i Casasnovas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm 1083/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 163/92.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta derivada de la InterpelAlació RGE núm 163/92,
substanciada al Ple d’11 de març del 1992, la següent Moció,
relativa a la política de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports en matèria d'Arqueologia.

Política de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports en matèria d'Arqueologia.

Moció:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:
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1.- Manifestar el seu rebuig per la interrupció de les
excavacions arqueològiques a les Illes Balears practicada per
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb el pretext
d'enllestir primer els mapes arqueològics, tota vegada que un
cop finalitzats els relatius a Menorca, Eivissa i Formentera no
han estat represes les excavacions.

2.- Interessar que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports elabori l'organigrama de personal per al
Museu de Menorca i l'integri, en les dotacions pertinents, als
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per al 1993,
tota vegada que sense un personal suficient no pot obrir-se al
públic el Museu esmentat.

3.- Instar el Govern de la Comunitat Autònoma per
tal que, a través de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, elabori un programa d'excavacions per a les Illes
Balears, de caràcter plurianual. Aquest programa es
subdividirà en els programes d'excavacions per a Mallorca,
per a Menorca i per a Eivissa i Formentera, que seran
coordinats pels directors del Museu de Mallorca, del Museu
de Menorca i del Museu Arqueològic d'Eivissa. Les línies
generals d'aquest programa seran enllestides abans del 31 de
desembre del 1992, a fi que, en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma per al 1993 s'hi puguin incloure les
dotacions que ho facin possible.

4.- Considerar que la publicació de les memòries o
treballs derivats de les excavacions dels jaciments
arqueològics són un element fonamental d'una política
moderna en matèria d'arqueologia. Per això, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports interessarà dels directors del
Museu de Mallorca, Museu de Menorca i Museu Arqueològic
d'Eivissa l'elaboració d'un informe en matèria de publicacions
dels museus respectius. A partir dels esmentats informes la
Conselleria inclourà en els pressuposts generals per al 1993
les dotacions pertinents per tal de fer possible la publicació de
les memòries i treballs canalitzats a través d'aquests museus
en matèria d'arqueologia.

5.- Estimar que la màxima eficàcia en matèria
d'arqueologia només pot aconseguir-se en la plena
colAlaboració de totes les entitats, públiques i privades, que
treballen en aquest camp. A tal fi, interessar de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que en matèria d'arqueologia,
coordini la seva actuació amb els consells insulars, els
ajuntaments i les entitats interessades en la protecció, estudi
i divulgació del patrimoni històrico-monumental.

Palma, 12 de març 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 17 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1111/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 296/92.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 18 de març de11992.
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

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta derivada de la InterpelAlació RGE. núm. 296/92,
relativa a l'aplicació de la Llei 9/91, del Cànon de Sanejament
d'Aigües, la següent Moció:

Aplicació de la Llei 9/91, del Cànon de Sanejament
d'Aigües.

La Llei 9/1991, reguladora del Cànon de Sanejament
d'Aigües, estipula a les seves disposicions addicionals primera
i segona, l'obligació del Govern a dictar les disposicions que
han de regular l'aplicació de l'esmentada Llei.

Fins ara, s'ha dictat la que regula els aspectes
tributaris, per tant, el conjunt d'obligacions, tant dels obligats al
pagament com dels substituts.

No s'ha dictat, en canvi, fins a la data d'avui, la forma
en què els ajuntaments que presten el servei de depuració
exercitin el seu dret a ser indemnitzats pel cost dels seus
serveis, causant això múltiples perjudicis als ajuntaments que
estan, de fet, finançant els serveis de depuració sense conèixer
ni tenir perspectives de resolució d'aquesta problemàtica.

Tampoc s'ha dictat la resolució que haurà de regular
el Pla d'Inversions i grans reparacions que haurà d'assegurar el
compliment dels objectius darrers del Cànon de Sanejament.

Per una altra part, el gran ressò popular que ha
obtingut el Cànon, d'associacions de veïns i de consumidors,
empresaris i, en general de tota la societat, plasmats en
recursos, obliga a replantejar-se adequadament tota l'articulació
operativa del Cànon, fins que no s'hagin dictat les disposicions
abans alAludides i consensuades amb tots els agents socials
l'aplicació del Cànon.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Moció:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a presentar un Projecte de Llei
urgent i per lectura única que suspengui temporalment
l'aplicació de la Llei 9/1991, mentrestant no estiguin publicats
els reglaments i decrets que la desenrotllin.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a acabar, durant la suspensió acordada,
d'articular les disposicions que manquen: Decret regulador
d’indemnitzacions, Decret regulador d'inversions i grans
reparacions i Pla d'inversions, al manco per al trienni
1991/93/94.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a articular els mecanismes per a
consensuar les esmentades disposicions amb els afectats:
usuaris, empreses concessionàries i ajuntaments.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que a través de la Junta d'aigües es
procedeixi a abonar als ajuntaments que donin els servicis de
depuració, de forma immediata i amb caràcter de a compte, les
despeses de depuració en el cas de no aprovar-se la suspensió
de la Llei 9/1991.

Palma, 16 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1117/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 401/92.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb

l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta derivada de la InterpelAlació RGE núm. 401/92,
relativa a la política industrial, la següent Moció:

Sobre política industrial.

1.- La comarca del Raiguer i l'Illa de Menorca, dues
zones eminentment industrials, han vist com al llarg d'aquesta
dècada aquest sector econòmic anava perdent pes, sense que
es produís una actuació decidida per part del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar abans
del segon període de sessions de 1992 dos programes
d'actuació, un per cada zona, en els quals es preveurà la
millora de les infraestructures i la política industrial
necessària perquè el sector industrial continuï essent un sector
fonamental de la seva economia.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata la
despreocupació: dispersió política del Govern de la
Comunitat Autònoma en matèria industrial al llarg de la seva
actuació. Al ser el sector industrial un sector estratègic per
l'economia de les Illes, i atesa la situació de crisi en la qual es
troba, el Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar, en el marc del Pla de
Rellançament Econòmic, un Pla de Competitivitat de la
Indústria a Balears, d'àmbit insular, en el qual hi participin
empresaris i treballadors. Serà presentat al Parlament abans
del proper període de sessions.

L'esmentat Pla és fonamentarà en els següents eixos:

a) Foment de la política tecnològica basada en la
realitat industrial de les illes, així com amb les seves
possibilitats futures.

b) Foment i suport a totes les iniciatives de noves
inversions industrials adequades a la nostra economia, que
respectin el nostre entorn.

c) Formació professional.

3.- El Parlament de les Illes Balears valora molt
negativament la inexistència d'un Pla de Desenvolupament
Regional, el qual hauria de definir els objectius de la política
econòmica i industrial futura a les nostres illes, i insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a presentar abans del proper
període de sessions l'esmentat Pla de Desenvolupament
Regional al Parlament.

Palma, 11 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 programes
d'accés a l'ensenyament, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
967/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes de
formació ocupacional per a dones, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 958/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
reconeixement del català pel programa Lingua, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 959/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes
d'integració de dones immigrades, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 960/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació entre
immigració i accés al món laboral, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 961/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació entre
immigració i analfabetisme, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
962/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a integració
laboral de les dones, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 963/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a introducció
al parc natural de l'Albufera de Muro d'exemplars de l'espècie
"Bubalus bubalis”, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
988/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a plans de
lluita i prevenció d'incendis forestals, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 989/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a concessió
de denominació d'origen per productes agro-alimentaris,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 990/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a causes per
la baixada de captures de jonquillo i cabotí, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 991/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte
d'instalAlació d'un càmping a Ca Marí Formentera,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Victor Tur, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 992/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a finques
d'experimentació agrària, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
993/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
i inversions de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a
institucions i empreses públiques i privades, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 994/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
assegurança de responsabilitat civil pels riscs de l'Expo-92
formulada pel Diputat Hble. Sr. Francesc Planells del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 997/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a Semilla, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm.
1013/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a l'IBSJ, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1014/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a Foment Industrial, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 1015/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a l'Institut Balear de Disseny,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1016/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a l'IBAVI, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1017/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a l'IBASAN, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1018/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a SEFOBASA, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1019/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a SEAMASA, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1020/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a l'IBABSA, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1021/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis al Consorci Centre de Documentació
Europea, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1022/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a ISBA Serveis SA, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1023/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a ISBA, SGR, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1024/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a l'Institut Balear de la Promoció del
Turisme, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1025/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a l'Institut Balear de la Funció Pública,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.1026/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis al Servei Balear de Salut, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 1027/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a la Junta d'Aigües de Balears, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 1028/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a la Presidència i Vicepresidència,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1029/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a l'Institut d'Estudis Baleàrics, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 1030/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1031/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1032/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a la Conselleria de Turisme, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM i
EEM. RGE núm. 1033/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes de
prestació de serveis a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1034/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a la Conselleria Adjunta a la
Presidència, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1035/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a la Conselleria de Comerç i
Indústria, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1036/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a la Conselleria de Treball i
Transports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1037/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1038/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a la Conselleria d'Obres Públiques,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1039/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contractes
de prestació de serveis a la Conselleria de la Funció Pública,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1040/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla
quadriennal de serveis socials i assistència social, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Francesca Bassa, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1049/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a les colònies
d'anglès de Marratxí, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1050/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats de
la Comissió Interdepartamental de la joventut, formulada per
la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1051/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
colAlaboració en normalització lingüística amb
l'Administració de justícia, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1066/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
colAlaboració en normalització lingüística amb empreses
privades, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1067/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
colAlaboració en normalització lingüística amb
l'Administració perifèrica de l'Estat, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1068/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a exàmens de
la Junta avaluadora de català, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1069/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a creació de
places a la guarderia infantil Verge de la Salut, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 1070/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a selecció del
responsable de seguretat del pavelló balear a l'Expo-92,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1071/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a dimissió del
coordinador del pavelló balear a l'Expo-92, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 1072/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a danys de
l'incendi al pavelló balear a l'Expo-92, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1073/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a creació d'un
centre d'acollides per a dones, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
1074/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a partides
destinades al Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1076/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a marginació
del català a la celebració de la Copa del Món de Natació,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1077/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts per a la
publicació de butlletins o revistes, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1087/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a promoció
exterior de la nostra cultura, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
1088/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a demanda de
residències per a la tercera edat, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1089/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts per a
assistència domiciliària, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm.
1090/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació
dels transports de mercaderies per terra a la normativa
europea, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE núm. 1091/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
per part de l'aeroport de la normativa acústica, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 1092/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a política
social envers l'entrada en vigència de l'AUE, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM
i EEM. RGE núm. 1093/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a circulació de
béns culturals cap a fora de les Illes, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1094/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions
derivades de la iniciativa Horizon de la CE, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM i EEM. RGE núm. 1095/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a propostes
al programa de joves amb Europa, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1096/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
previstes amb el programa "Petra”, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1097/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a propostes
als programes "Envireg” i ''Medspa”, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1098/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a propostes
a la iniciativa "Now" de la CE, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1099/92.

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

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programes d'accés a l'ensenyament.

Quins són els programes que s'han desenvolupat en
el marc del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona en el
terreny de l'accés a l'ensenyament?

Quantes dones hi han participat?

De quines localitats?

Quins són els estudis que han cursat?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programes de formació ocupacional per a dones.

Quins han estat els objectius dels programes de
formació ocupacional dirigits a les dones dins el marc del Pla
d'igualtat de la dona?

Quins han estat els resultats obtinguts?

Quantes dones i de quines localitats hi han participat?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reconeixement del català pel programa Lingua.

Quines són les darreres gestions que ha realitzat el
Govern de les Illes Balears per tal que el programa Lingua
reconegui en teoria i a la pràctica la nostra llengua en el context
europeu?

Quina ha estat l'actuació del Govern de l'Estat al
respecte?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programes d'integració de dones immigrades.

Quins programes d'integració a la nostra realitat, de les
dones immigrades o turistes residents, ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació entre immigració i accés al món laboral.

Quina és la relació respecte a l'accés al món laboral de
la població immigrada a les Illes Balears, amb una distribució
per localitats i per illes, i d'acord amb el lloc de procedència
dels immigrants?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació entre immigració i analfabetisme.

Quina és la relació entre immigració i analfabetisme,
per localitats i per illes, i d'acord amb el lloc de procedència
dels immigrants?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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.

Integració laboral de les dones.

Quines són les consecucions del programa
d'integració al món laboral de dones amb un nivell educatiu
inferior a la formació general bàsica?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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 Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Introducció al Parc Natural de l'Albufera de Muro
d'exemplars de l'espècie "Bubalus bubalis".

En quins estudis es basa la introducció al Parc
Natural de l'Albufera de Muro d'exemplars de bòvids de
l'espècie "Bubalus bubalis"?

S'ha estudiat la possibilitat d'utilitzar espècies
autòctones abans d'introduir aquesta variant europea del
búfal?

A quina vigilància sanitària són sotmesos aquests
animals?

Es contempla, a mig termini, la possibilitat d'utilitzar
llet de búfala per tal de produir formatge mozzarella?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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 Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Plans de lluita i prevenció d'incendis forestals.

En quina quantitat preveu la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, que s'ha retallat la participació estatal en matèria de
lluita contra els incendis forestals?

Pensa la Conselleria obtenir els fons necessaris per
poder mantenir els plans de lluita i prevenció contra els
incendis forestals que tenia dissenyats?

En cas negatiu,

Com afectaran aquests retalls a les actuacions
previstes?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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 Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Concessió de denominació d'origen per productes
agroalimentaris.

Quines actuacions o tràmits està efectuant la
Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació a la concessió de
Denominació d'origen per productes agro-alimentaris a la
nostra Comunitat?

És una possibilitat real la concessió d'etiquetes de
qualitat controlada per la carn produïda a les Illes?

En cas afirmatiu,

Pensa la Conselleria iniciar actuacions per tal
d'aconseguir-ho?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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 Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
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Causes per la baixada de captures de jonquillo i
cabotí.

A quines causes imputa la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, la baixada de captures de jonquillo i cabotí durant
l'actual temporada de pesca?

Pensa l'esmentada Conselleria limitar el nombre de
llicències de pesca, donada la situació actual?

Quines mesures emprendrà per tal de salvaguardar
l’estoc d'aquestes espècies del sobre-esforç al qual se’ls
sotmet?

S'ha augmentat la vigilància als punts de
desembarcament?

Pensa promocionar les pesqueres d'aquestes espècies
existents a altres illes?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Víctor 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.

Projecte d'instalAlació d'un càmping a Ca Marí
Formentera.

El projecte d'instalAlació d'un càmping de la
categoria a la zona de Ca Marí a Formentera, que va ésser
declarat d'Interès Social el 03-02-1987, compleix la normativa
vigent sobre instalA1acions hoteleres?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

M)
Víctor 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.

Finques d'experimentació agrària.

Quantes finques d'Experimentació Agrària hi ha?

Quina quantitat de finques associades té la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i on estan ubicades, fent-ne
una relació detallada?

Palma, 5 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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 Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Subvencions i inversions de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a institucions i empreses públiques i
privades.

Quines són les institucions i empreses públiques i
privades subvencionades; quines són les inversions realitzades
i quines, i per què, són les transferències de capital efectuades
en relació a les partides pressupostàries que a continuació es
detallaran?

Capítol IV. Secció 15. Programa 5332.
Conservació i millora del medi ambient.

A famílies i institucions sense fi de lucre
15202-5332-48000 (3.700.000,-)

Capítol IV. Secció 15. programa 7111.
Serveis Generals d'Agricultura i Pesca.

A famílies i institucions sense fi de lucre
15002-711100-48000 (327.995.565,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 7123.
Ordenació i millora de la producció pesquera.
A famílies i institucions sense fi de lucre
15302-712300-48000 (20.200.000,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 7124.
Ordenació i millora del sector agrícola i ramader.

A famílies i institucions sense fi de lucre
15101-712400-48000 (38.000.000,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 5311.
Servei de reforma i desenvolupament agrari.
Desenvolupament de les zones desfavorides.

Inversió nova en infraestructures i béns
15201-531101-60100 (49.500.000,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 5312.
Pla de desenvolupament de les zones rurals de les Illes

Balears.

Inversió nova en infraestructures i béns
60100 (248.672.720,-)

De reposició en infraestructures i béns
61100 (49.977.009,-)

Inversions de caràcter immaterial.
64000 (173.970.880,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 5332.
Conservació i millora del medi natural.

Inversions noves en infraestructures i béns
60100 (75.269.044,-)
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De reposició en infraestructures i béns
61100 (88.907.963,-)

Adquisició de material contra incendis.
62001 (6.500.000,-)

Inversions de caràcter immaterial.
64000 (15.332.647,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 7123.
Ordenació i millora de la producció pesquera i la

seva comercialització.

Inversió nova en infraestructura i béns
15302.712300.60100 (59.969.175,-)

Inversions de caràcter immaterial.
15302.712300.64000 (9.984.800,-)

Capítol IV. Secció 15. Programa 7124.
Ordenació i millora del sector agrícola i ramader.

Inversió nova en infraestructura i béns
15101.712400.60100 (122.822.875,-)

Inversió de caràcter immaterial.
15101.712400.64000 (101.606.232,-)

Capítol VII. Secció 15. Programa 5312.
Pla de desenvolupament de les zones rurals de les

Illes.

A consells insulars.
15002.531200.76200 (10.000.000,-)

A empreses privades.
15002.531200.77000 (88.084.100,-)

A famí1ies i institucions sense fi de lucre.
15002.531200.78000 (52.400.000,-)

A ens consorciats.
15002.531200.79000 (122.310.000,-)

Capítol VII. Secció 15. Programa 5332.
Conservació i millora del medi natural.

A empreses públiques.
15002.533200.74000 (38.000.000,-)

Fons MAPA monts règim privat.
15002.533200.77020 (38.247.093,-)

Capítol VII. Secció 15. Programa 7123.
Ordenació i millora de la producció pesquera.

A empreses privades.
15302.712300.7700 (13.606.101,-)

Capítol VII. Secció 15. Programa 7124.
Ordenació i millora del sector agrícola.

A empreses privades.
15101.712400.77000 (303.583.063,-)

Fons MAPA ajudes FEOGA
15101.712400.77013 (20.375.951,-)

Fons MAPA maquinària.
15101.712400.77017 (13.023.000,-)

Fons MAPA sanitat animal.
15101.712400.77027 (72.575.076,-)

Subvencions finalistes nominatives.
15101.712400.77032 (34.111.137,-)

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Francesc Planells i Costa, 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.

Assegurança de responsabilitat civil pels riscs de
l'Expo-92.

Quin és el contingut del contracte?

Fins quina quantitat?

Quina és l'entitat asseguradora?

Palma, 6 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

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 la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

Contractes de prestació de serveis a SEMILLA

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
als Serveis de Millora Agrària, des de l'1 de gener del 1991 fins
a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i feina
realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Contractes de prestació de serveis a l'IBSJ.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, des de l'1 de gener
del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?
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Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Contractes de prestació de serveis a Foment
Industrial.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a Foment Industrial, des de l'1 de gener del 1991 fins
a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i feina
realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Contractes de prestació de serveis a l'Institut Balear
de Disseny.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a l'Institut Balear de Disseny, des de 1'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
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.

Contractes de prestació de serveis a l'IBAVI.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a l'Institut Balear de la Vivenda, des de l'1 de gener
del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda B feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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.

Contractes de prestació de serveis a l'IBASAN.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a l'Institut Balear de Sanejament, des de l'1 de gener del 1991
fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i
feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les mes 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.

Contractes de prestació de serveis a SEFOBASA.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
al Servei Forestal de Balears, des de 1'1 de gener del 1991 fins
a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i feina
realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Contractes de prestació de serveis a SEAMASA.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
al Servei d'Aqüicultura Marina, des de 1'1 de gener del 1991
fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i
feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de prestació de serveis a l'IBABSA.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a l'Institut de Biologia Animal, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les mes 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.

Contractes de prestació de serveis al Consorci
Centre de Documentació Europea.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes al Consorci CDE, des de l'1 de gener del 1991 fins a
l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i feina
realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Contractes de prestació de serveis a ISBA Serveis
SA.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a ISBA Serveis SA, des de l'1 de gener del 1991 fins
a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i feina
realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

Contractes de prestació de serveis a ISBA SGR.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a ISBA SGR, des de l'1 de gener del 1991 fins a l'actualitat,
especificant el nom, quantitat percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de prestació de serveis a l'Institut Balear de
la Promoció del Turisme.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a l'Institut Balear de la Promoció del Turisme, des de l'1 de
gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de prestació de serveis a l'Institut Balear de
la Funció Pública.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a l'Institut Balear de La Funció Pública, des de l'1 de gener
de11991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de prestació de serveis al Servei Balear
de Salut.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes al Servei Balear de Salut, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de prestació de serveis a la Junta
d'Aigües de Balears.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Junta d'Aigües de Balears, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Presidència i
Vicepresidència.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Presidència i Vicepresidència, des de l'1 de gener
del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A. la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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.

Contractes de prestació de serveis a l'Institut d'Estudis
Baleàrics.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a l'Institut d'Estudis Baleàrics, des de l'1 de gener del 1991 fins
a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda i feina
realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a la Conselleria d'Economia i Hisenda, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda
i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, des de l'1 de
gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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
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de resposta escrita.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
Turisme.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Conselleria de Turisme, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, des de l'1 de
gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom,
quantitat percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria
Adjunta a la Presidència.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Conselleria Adjunta a la Presidència, des de l'1
de gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom,
quantitat percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
Comerç i Indústria.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a la Conselleria de Comerç i Indústria, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda
i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
Treball i Transports.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a la Conselleria de Treball i Transports, des de l'1 de gener del
1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat percebuda
i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o minutes
a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, des de l'1 de
gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom, quantitat
percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Contractes de prestació de serveis a la Conselleria
d'Obres Públiques.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Conselleria d'Obres Públiques, des de l'1 de
gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom,
quantitat percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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.

Contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
la Funció Pública.

Quina és la relació de persones que mitjançant
contractes de prestació de serveis o qualsevol altre tipus de
relació laboral i econòmica, hagin presentat factures o
minutes a la Conselleria de la Funció Pública, des de l'1 de
gener del 1991 fins a l'actualitat, especificant el nom,
quantitat percebuda i feina realitzada?

Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
Francesca Bassa i Cubells, Diputada del Parlament

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

Pla quadriennal de serveis socials i assistència
social.

1.- Amb quin estat de desenvolupament es troba el
Pla quadriennal de serveis socials i assistència social?

Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Francesca Bassa i Cubells.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de

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

Sobre les colònies d'anglès de Marratxí.

Quants de joves van demanar participar a les colònies
d'anglès de Marratxí l'any 1991?

Amb quins criteris es va fer la selecció?

Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de les

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

Activitats de la Comissió Interdepartamental de la
Joventut.

Quines han estat durant l'any 1991 les activitats que ha
desenvolupat la Comissió Interdepartamental de la Joventut?

Interessa conèixer el nom de l'activitat, la finalitat, la
participació i el cost de cadascuna d'elles?

Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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.

ColAlaboració en normalització lingüística amb
l'Administració de Justícia.

Com s'ha materialitzat durant l'any 1991 la
colAlaboració en matèria de normalització lingüística amb
l'Administració de Justícia?

Quins continguts i abast han tingut els convenis?

Quines quantitats s'hi han despès?

Quina avaluació en fa la Conselleria de Cultura?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
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ColAlaboració en normalització lingüística amb
empreses privades.

Com s'ha materialitzat durant l'any 1991 la
colAlaboració en matèria de normalització lingüística amb
empreses privades?

Quins continguts i abast han tingut els convenis?

Quines quantitats s'hi han despès?

Quina avaluació en fa la Conselleria de Cultura?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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.

ColAlaboració en normalització lingüística amb
l'Administració Perifèrica de l'Estat.

Com s'ha materialitzat durant l'any 1991 la
colAlaboració en matèria de normalització lingüística amb
l'Administració Perifèrica de l'Estat?

Quins continguts i abast han tingut els convenis?

Quines quantitats s'hi han despès?

Quina avaluació en fa la Conselleria de Cultura?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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.

Exàmens de la Junta Avaluadora de Català.

La Junta Avaluadora de Català (Decret 62/1989, de
8 de juny) té un abast interinsular en la seva actuació i comptà
en els pressuposts del 1991 amb un crèdit inicial de 4.500.000
pessetes.

Quan es van fer les convocatòries d'examen a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera?

Quan es van realitzar les proves i qui en composava
els tribunals avaluadors?

Si no es van fer, explicar-ne els motius.

Quins resultats s'han obtingut? (especificar-ne
matriculats, presentats, aprovats i suspesos. Per nivells).

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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.

Creació de places a la guarderia infantil Verge de la
Salut.

Quines places de personal laboral i/o de funcionaris
han estat creades des del 1983 ençà a la Guarderia Infantil
Verge de la Salut?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
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.

Selecció del responsable de seguretat del pavelló
balear a l'Expo 92.

Quin sistema es va seguir per seleccionar el
responsable de seguretat del pavelló balear de l'Expo 92.

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
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.

Dimissió del coordinador del pavelló balear a l'Expo
92.

Per quin motiu va dimitir el coordinador del pavelló
balear de l'Expo 92?

Té previst el Govern nomenar un nou coordinador?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
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.

Danys de l'incendi al pavelló balear de l'Expo-92.

Quins danys va causar al pavelló balear de l'Expo-92
l'incendi esdevingut el passat dia 20 de febrer?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
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.

Creació d'un centre d'acollides per a dones.

La Consellera de Cultura de les Illes Balears, en
qualitat de Presidenta de la Comissió Interdepartamental de
la Dona, va anunciar la creació d'un Centre d'Acollida per a
dones amb una dotació prevista de 300 milions de pessetes.
En quin estat d'execució es troba aquesta idea?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

BF)
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.

Partides destinades al Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones.

Quines partides i quines quantitats de doblers, dins
d'elles, es destinen enguany en cadascun dels departaments
que conformen el Govern de les Illes Balears, a accions
directament implicades en el Pla d'actuació de les mesures
d'igualtat d'oportunitats per a les dones, que el Govern va
presentar pocs mesos abans de finalitzar l'anterior legislatura
i que preveia inversions fins a 1.100 milions de pessetes
durant tres anys?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
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.

Marginació del català a la celebració de la Copa del
Món de Natació.

Quina participació ha tingut la Conselleria de Cultura
en la celebració de la Copa del Món de Natació celebrat a
Palma entre el 28 de febrer i l'1 de març?

Té coneixement la Conselleria de la marginació de la
nostra llengua en la documentació i en els actes, ja que es va
utilitzar el bilingüisme castellà-anglès?

Té coneixement la Conselleria que en el programa
únicament es va utilitzar la nostra llengua a l'hora d'escriure
correctament el nom de l'Honorable Consellera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
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.

Ajuts per a la publicació de butlletins o revistes.

Quins ajuts per a la publicació dels seus butlletins o
revistes, varen rebre durant els anys 1987, 1988, 1989, 1990 i
1991 la Societat Arqueològica LulAliana, l'Ateneu de Maó,
l'Institut d'estudis Eivissencs i la Societat d'Història Natural?

Quins ajuts rebran l'any 1991?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
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.

Promoció exterior de la nostra cultura.

Quin projecte de promoció exterior de la nostra cultura
té el Govern de les Illes Balears?

Ha establert contactes amb aquesta finalitat amb
associacions i entitats culturals, editors, galeristes, etc?

Quins contactes i amb qui?

Pensa coordinar la promoció exterior de la nostra
cultura amb la Generalitat de Catalunya?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

BJ)
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.

Demanda de residències per a la tercera edat.

Quines demandes existeixen a l'actualitat a les Illes
Balears de residències per a la tercera edat, desglossades per
illes i per localitats?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
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.

Ajuts per a assistència domiciliària.

Quins ajuts per a assistència domiciliària ha concedit
el Govern de les Illes Balears als diversos ajuntaments de les
Illes Balears durant el 1991?

Quines previsions existeixen per al 1992?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
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.

Adequació dels transports de mercaderies per terra
a la normativa europea.

Quins mitjans i mecanismes ha posat o pensa posar
en marxa el Govern de les Illes Balears per tal d'adequar els
transports de mercaderies per terra a la normativa de l'Europa
comunitària?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
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.

Compliment per part de l'Aeroport de la normativa
acústica.

Pensa el Govern de les Illes Balears fer complir a
l'Aeroport de Son Sant Joan de Palma, les normes acústiques
del Conveni de Chicago i la normativa de la Comunitat

Econòmica Europea?

Quina valoració fa del compliment o incompliment
d'aquestes normatives la Conselleria de Transports?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
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.

Política social envers l'entrada en vigència de l'AUE.

Quines són les directrius i actuacions del Govern de
les Illes Balears respecte a política social envers l'entrada en
vigència de l'Acta Única Europea?

Quina participació tendrà el Govern de les Illes
Balears respecte als acords de la CEE en matèria social?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
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.

Circulació de béns culturals cap a fora de les Illes.

Quines mesures ha pres o pensa prendre la Conselleria
de Cultura per tal de restringir al màxim la circulació de béns
culturals cap a fora de les illes Balears?

Com pensa actuar en aquest sentit a partir del primer
de gener del 1993?

Com coordinarà la seva actuació amb la del Govern de
l'Estat?

Com es coordinaran els sistemes jurídics dels estats
europeus?

Quins mecanismes s'establiran per a frenar al màxim
les pràctiques ilAlegals envers l'exportació de béns culturals?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
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.

Accions derivades de la iniciativa Horizon de la CE.

S'estan realitzant o estan previstes accions a les Illes
Balears derivades de la iniciativa Horizon de la CEE, dirigida
als minusvàlids i certs grups desfavorits?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
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.

Propostes al programa de joves amb Europa.

Quines propostes ha presentat el Govern de les Illes
Balears a la CE, d'acord amb les previsions del "Programa de
Joves amb Europa (II Fase)", per al període 1992-1994?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
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.

Actuacions previstes amb el programa "Petra".

Quines actuacions s'han duit a terme i quines estan
previstes d'acord amb el programa de la CEE "Petra" per a la
formació i preparació dels joves?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
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.

Propostes als programes "Envireg" i "Medspa".

Quines propostes es varen fer i quines s'han acceptat
als programes comunitaris de la CE "Envireg" i "Medspa" en
matèria mediambiental?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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.

Propostes a la iniciativa "Now" de la CE.

Ha presentat el Govern de les Illes Balears propostes
i projectes a la iniciativa "Now" de la CE que té com a objectiu
la igualtat d'oportunitats entre els homes i dones quant a
l'ocupació i la formació professional?

Quines propostes han estat admeses?

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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 la línia de
transport escolar Son Cervera-Artà, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Llorenç Rus, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 982/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca,
relativa a productes del nostre sector vitivinícola i altres
elaboradors de productes derivats de l'alcohol a la Fira
Alimentària-92 de Barcelona, formulada pel Diputat Hble Sr.
Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 983/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
requisits exigits per cobrir places al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera pel que fa al coneixement del català i a la pròpia
Llei de normalització lingüística, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 996/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports, relativa a població adulta femenina analfabeta
inscrita en el programa de formació professional del Govern,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1046/92.
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Pregunta a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a dones que s'han beneficiat del
Pla d'igualtat de la dona, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1047/92.

Pregunta a l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a inversió de 500 milions de
pessetes amb un any de la Comissió Interdepartamental de la
Dona, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1048/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, relativa
a previsions de turisme alemany per a la propera temporada,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal, del Grup
Parlamentari MIXT. RGE núm. 1056/92.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, relativa a ús i tipus del remodelat
Port de Sant Antoni de Portmany, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Cosme Vidal, del Grup Parlamentari MIXT. RGE
núm. 1057/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al Projecte de
Llei de Reforma del Dret Civil, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM. RGE
núm. 1075/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris de
classificació dels llocs de treball del personal al servei de
l'administració de la CAlB, d'acord amb els nivells de
coneixement de català per ocupar-los, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
RGE núm. 1078/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la
celebració de l'any del Tirant, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM i EEM RGE
núm. 1100/92.

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

Palma, a 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Llorenç Rus i Jaume, Diputat del Parlament de les

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

Quines mesures ha pres la Conselleria de Treball i
Transports per tal d'evitar que fets com l'ocorregut a la darrera
setmana de febrer a la línia de transport escolar Son
Cervera-Artà es tornin a repetir?

Palma, 10 de març del 1992.
El Diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 a l'Hble. Sr. Conseller

d'Agricultura del Govern de la Comunitat Autònoma la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant Ple.

Quins esforços ha realitzat la Conselleria d'Agricultura
per tal que el nostre sector vitivinícola i altres elaboradors de
productes derivats de l'alcohol fossin presents a la fira
Alimentària-92 de Barcelona?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Francesc Planells i Costa, 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 Ple.

Té coneixement la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports de la manca de requisits exigits per cobrir places al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, pel que respecte a la
coneixença del català i a la pròpia Llei de normalització
lingüística?

Palma, 8 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de les

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

Quina es la font que li permet afirmar que més de la
meitat de la població adulta femenina analfabeta està inscrita en
el programa de formació professional del Govern?

Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de les

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

Quines són les fonts d'informació per les quals, la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports pot afirmar que
10.000 dones s'han beneficiat del Pla d'igualtat de la dona?

Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Teresa Riera i Madurel1, Diputada del Parlament de

les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula a l'Hble. Sra. Consellera de
Cultura del Govern de la Comunitat Autònoma la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant Ple.

Com ha invertit la Comissió Interdepartamental de
la Dona 500 milions de pessetes amb 1 any?

Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 del Grup Parlamentari MIXT, Cosme Vidal
i Juan, formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la següent
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Previsions del turisme alemany per a la propera
temporada.

És cert que, en el decurs de l'entrevista mantinguda
a l'ITB de Berlín amb els tour-operadors alemanys, aquests
manifestaren que els preus massa elevats i el mal servici a
Eivissa, motiven la previsió a la baixa del turisme alemany
cap aquesta illa per a la propera temporada, contrastant amb
les optimistes a l'alça per a Mallorca i Menorca?

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

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat del Grup Parlamentari MIXT, Cosme Vidal
i Juan, formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la següent pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Ús i tipus del remodelat Port de Sant Antoni de
Portmany.

Quin ús es preveu per al Port de Sant Antoni de
Portmany, després de la remodelació que es du a efecte per
part del Servei de ports i litoral del Govern balear, en tot cas,
quin tipus (de refugi de caràcter esportiu, comercial, etc),
tindrà en el futur?

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

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 sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Projecte de Llei de Reforma del Dret Civil.

Té en estudi el Govern de les Illes Balears presentar
pròximament cap Projecte de Llei al Parlament de les Illes
Balears de Reforma del Dret Civil per avançar envers una
major igualtat jurídica, social i/o laboral entre les dones i els
homes, tal com es contemplava en els compromisos del Pla
d'igualtat d'oportunitats per a la dona?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

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 sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quan pensa establir el Govern de les Illes Balears els
criteris de classificació dels llocs de trebal1 de personal al
servei de l'administració de la CAlB, d'acord amb els nivells de
coneixement de català per a ocupar-los?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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 Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Celebració de l'any del Tirant.

Com s'ha celebrat el V Centenari del Tirant lo Blanc
(l'Any del Tirant) a cadascuna de les Illes?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 17 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. 1043/92, relativa a la
cessió als consells insulars de la gestió de pensions no
contributives, 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 18 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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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:

Sobre la cessió als consells insulars de la gestió de
pensions no contributives.

El Govern balear va delegar, l'any 1992, les
competències de l'antic INAS als consells insulars.

De llavors ençà, els consells de Menorca i d'Eivissa
i Formentera mantenen aquesta delegació, mentre que el
Consell de Mallorca va retornar al Govern balear les
competències.

L'any 1991, el Govern Balear va firmar un conveni
amb l'INSERSO, perquè es gestionés des del Govern balear
la concessió de les anomenades pensions no contributives.

Atès que la Llei d'acció social preveu una acció
descentralitzadora cap als Consells Insulars, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent Proposició no de
Llei:

"El Parlament de les Illes Balears acorda que:

El Govern Balear cedirà en el termini més breu
possible la gestió de la concessió de pensions no contributives
als consells insulars".

Palma, 5 de març 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 17 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. 1101/92, relativa
a la problemàtica a l'Hospital de Son Dureta de Palma, 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 18 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 preveu l'article 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM, presenta la següent Proposició no
de Llei, per ésser tractada davant Plenari.

Problemàtica a l'hospital de Son Dureta de Palma.

Des de fa una sèrie d'anys són prou conegudes les
deficiències de l'hospital de Son Dureta.

D'una banda problemes de seguretat i higiene al
treball, d'altra banda problemes de relacions laborals, atenció
als usuaris, problemes globals d'administració, neteja, obres
molt discutibles, problemes greus a la bugaderia ...

Han estat nombroses les denúncies de particulars,
comitè d'empresa, sindicats, opinió pública, ... Hi ha hagut fins
i tot alguna inspecció realitzada per la Conselleria de Sanitat.

La primera setmana de març d'enguany s'ha arribat a
un punt que consideram altament perillós i inexplicable
respecte del funcionament de certs serveis de Son Dureta.

Es tracta que van quedar sense energia elèctrica una
sèrie de departaments de l'hospital de Son Dureta i els
generadors autònoms no varen funcionar.

D'aquesta manera va quedar absolutament sense llum
la unitat de cuidats intensius, urgències, quiròfans i hemodiàlisi.

És per tot l'exposat que presenta la següent

Proposició no de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears es dirigeix a
l'INSALUD i a la Direcció de l'hospital de Son Dureta de
Palma per tal de presentar-li la més enèrgica protesta i
preocupació per les deficiències en el funcionament de
l'Hospital en molts d'aspectes, i que culminaren amb la manca
d'energia elèctrica que va afectar a un conjunt de serveis el dia
3 de març d'enguany, amb la perillositat per a la salut dels
malalts que això significa.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Sanitat a presentar davant el Parlament per al
seu debat i aprovació subsegüent, una Comunicació sobre la
problemàtica de l'hospital de Son Dureta, on s'incloguin les
gestions i inspeccions realitzades pel Govern de les Illes
Balears amb el seu resultat i les alternatives que el Govern de
les Illes Balears proposa per tal de millorar el funcionament de
l'hospital.

Palma, 13 de març del 1992.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

VI.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 3163/91, relativa als
ingressos rebuts del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social.

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

Palma, 2 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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A)
L'any 1990 varen correspondre a la nostra comunitat

autònoma les quantitats que es detallen a continuació,
relatives a plans i a programes desenvolupats per aquesta
conselleria coordinats amb plans i programes nacionals: en
matèria de Consum, 1.100.000,- pts.; relatives al pla sobre
drogues, 18.525.000,- pts.; per a tractaments de rehabilitació
de toxicòmans, 3.075.000,- pts.; per al desenvolupament del
sistema nacional d'informació de toxicòmans 5.250.000,- pts.;
per al desenvolupament de centres regionals d'hemoteràpia
18.750.000,- pts.; per al desenvolupament del pla nacional
sobre la SIDA 1.730.878,- pts.

L'any 1991 varen correspondre a la nostra comunitat
autònoma les quantitats que es detallen a continuació,
relatives a plans i programes desenvolupats per aquesta
conselleria coordinats amb plans i programes nacionals: en
matèria de Consum 1.000.000,- pts.; relatius al pla sobre
drogues 67.075.000,- pts.; per a tractaments de rehabilitació
de toxicòmans 4.125.000,- pts.; per al desenvolupament del
sistema nacional d'informació de toxicòmans 7.750.000.- pts.;
per al desenvolupament del pla nacional sobre la SIDA
799.130,- pts.; per al desenvolupament de programes de salut
7.848.530,- pts.; per al desenvolupament de centres regionals
d'homeoteràpia 6.250.000,- pts.

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Vicent Tur i Torres, RGE núm. 3252/91,
relativa a les transferències que han rebut els Consells
Insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera de la Conselleria
de Sanitat.

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

Palma, 2 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

B)
Les transferències als Consells Insulars de Menorca

i d'Eivissa durant el 1991 han estat les següents:

CONSELL INSULAR DE MENORCA.

Per les competències delegades s'han transferit per
a Subvencions a entitats sense fi de lucre 18.000.000,- pts.;
per a les guarderies 70.620.000,- pts.; per a inversions
2.000.000,- pts.; per a marginació i drogodependències
5.000.000,- pts.; i per a beques individualitzades 1.306.462,-
pts.

CONSELL INSULAR D'EIVISSA.

Per les competències delegades s'han transferit per
a subvencions a entitats sense fi de lucre 18.000.000,- pts.;
per a guarderies 30.300.000,- pts.; per a inversions
2.000.000,- pts.; per al Patronat de Salut Mental
d'Eivissa-Formentera 2.500.000,- pts.; per al manteniment de
la Comunitat Terapèutica "Can Pep Xicu" 7.000.000,- pts.;
per a l'atenció a minories ètniques 1.500.000,- pts.; i per a
marginació i drogodependència 5.875.000,- pts.

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan López i Casasnovas,
RGE núm. 3304/91, relativa a l'adaptació dels centres
d'educació infantil al RD 1004/91.

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

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

C)
L'adscripció dels serveis educatius a la Direcció

General d'Educació en relació a tot el que preveu l'ordenament
legal actual és independent de la titularitat dels centres que,
evidentment, pot pertànyer a diferents institucions o persones
físiques o jurídiques. En tot cas, la transferència de
competències afectarà en el seu moment també aquests centres.

Són els titulars dels centres que, d'acord amb els
terminis prevists en el RD 986/1991, de 14 de juny, hauran
d'adaptar els seus centres als requisits mínims que s'estableixen
en el RD 1004/1991.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons, RGE núm.
25/92, relativa a la correcció de deficiències en el Conservatori
Professional de Música de Balears.

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

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

D)
Certament pot resultar sorprenent i, sens dubte

lamentable constatar, com a qüestió prèvia, que ni el
Conservatori de Música i Dansa de Balears ni la Direcció
General d'Educació coneixen el contingut de l'informe
d'Inspecció, de 25 de novembre de 1991 que el Grup
Parlamentari SOCIALISTA cita a la seva pregunta. Això
significa que la Direcció Provincial del MEC a Balears ha
conculcat greument la Llei de procediment administratiu, ha
menyspreat els preceptes constitucionals més elementals i ha
ignorat els principis bàsics de l'ètica i de la responsabilitat, ja
que no solament ens ha privat del dret de fer les oportunes
alAlegacions, sinó que, a més, ens ha provocat una situació
d'indefensió, en privar-nos d'una informació oficial de gran
transcendència que ha proporcionat directament a un mitjà de
comunicació local, acompanyat d'unes manifestacions
irresponsables que afecten el bon nom i el prestigi del
Conservatori.
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En conseqüència, i a hores d'ara, l'única informació
amb què comptam consisteix en les notícies facilitades per un
diari local que contemplava les presumptes manifestacions
del director provincial i en les paraules del mateix inspector
a la direcció del conservatori en una visita tècnica que, en un
context d'absoluta colAlaboració, va realitzar aquest curs.
Veritablement lamentable en una administració oficial
mínimament responsable.

Aquesta actuació i l'estratègia que s'apunta en
aquesta pregunta del Grup Parlamentari SOCIALISTA (que,
per cert, sembla que també coneix l'informe en qüestió) són
símptomes clars de l'existència d'una forta pressió
administrativa i política sobre el nostre conservatori que, en
el seu evident procés de millora, manifesta una bona gestió de
la conselleria i del professorat. Alertam els grups polítics i la
societat sobre aquesta pressió que pot incidir negativament en
la formació dels alumnes.

En tot cas, i pel que fa a les qüestions plantejades en
la seva pregunta, es tracta simplement d'unes consideracions
tècniques que recull molt bé la direcció del conservatori en
l'informe que s'adjunta.

D'altra banda, és necessari recordar al MEC i al
Grup Parlamentari SOCIALISTA que existeix una normativa
autonòmica que cal respectar (vegeu, per exemple, el Decret
77/1986, de dia 11 de setembre, d'aprovació del Reglament de
Règim Interior del Conservatori Professional de Música,
Dansa i Art Dramàtic de Balears (BOCAIB núm. 30, de 20 de
setembre del 1986) pel qual es configuren, entre d'altres, els
òrgans de govern del conservatori); un context territorial
singular que és necessari atendre (per això, en el Consell
Rector, a més, d'una representació dels pares, dels alumnes,
del professorat, de l'equip directiu, etc., hi ha una
representació dels consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa/Formentera que correspon a l'existència de tres
seccions del conservatori a aquestes illes), i unes
característiques específiques dels conservatoris que cal
regular, i que el MEC encara no ha fet (decret de mínims, per
exemple). A partir d'aquest context, tant la Direcció General
de Centres del MEC com la mateixa Direcció Provincial
tenen constància escrita de la nostra demanda de
documentació i informació per tal d'aproximar al màxim la
nostra normativa a la legislació estatal.

En definitiva, voldria demanar al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, comparteixen aquesta forma d'actuar de la
Direcció Provincial del MEC? No creuen més en la
colAlaboració
que en la confrontació, en temes educatius? Cal o no cal
respectar la nostra legislació autonòmica? Han pensat en les
conseqüències negatives per a la formació d'una pressió
política i desmesurada?

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.
Sr. Bartomeu Rotger i Amengual
Director General d'Educació.

Sr.,
Atès el requeriment de la Direcció General

d'Educació, en relació a les presumptes anomalies en el
Conservatori, que varen ser recollides en un diari local, aquesta
direcció manifesta:

1er.- Inexistència del Consell Escolar.

No es dóna tal inexistència, perquè segons decret del
Govern balear, de data 11 de setembre del 1986, el
Conservatori es regeix per un Consell Rector, que, format
bàsicament amb les mateixes característiques que s'exigeixen
als consells escolars, va ser donat per vàlid per l'Inspector
General del MEC per a conservatoris, Sr. Seguí.

L'any 1989, l'inspectora de Balears, Sra. Melero, va
recaptar informació a Madrid sobre aquest tema i el MEC de
Balears en va rebre contestació. En aquesta es deia que la
formació del Consell Rector havia de pactar-se amb la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Comunitat
Autònoma.

En el dia d'avui encara no s'ha rebut la resposta, ni en
el Conservatori, ni a la Conselleria. Finalment, en el mes de
setembre del 1991, la directora del Conservatori solAlicita al Sr.
Gual que s'agilitin les puntualitzacions per adaptar el Consell
Rector al Consell Escolar, sense rebre resposta.

2on.- Absència de normes per a l'admissió d'alumnes.

L'admissió d'alumnes en el Conservatori sempre s'ha
regit pels criteris d'admissió de tots els centres escolars, amb les
excepcions normals que es fan a tots els conservatoris, ateses
les peculiaritats d'aquests centres.

Per a aquest curs 1991-92, i amb l'objecte d'anar
adaptant el Conservatori a les noves normatives de la LOGSE,
es va seguir el procediment següent:

- Es féu prevaler prioritàriament l'alumne que només
estava matriculat oficial de solfeig i que, per no tenir el centre
plaça vacant d'instrument, aquesta no se li havia pogut concedir
(a partir del 93 és condició indispensable).

- Es varen efectuar proves d'admissió per a tots els
solAlicitants. Quedaren exempts de les proves, i ja amb plaça
adjudicada, els alumnes que el curs anterior havien obtingut la
qualificació d'excelAlent. Es varen admetre després, i en la
mesura de la disponibilitat de places, els millors classificats en
la prova, els més joves i, per últim, els que tenien germans en
el centre.

3er.- Simultaneïtat de matrícules.

Es demostra una total ignorància del tema en declarar
que al llarg del curs 1990-91 es cometia una "ilegalidad a tope"
en el Conservatori. Prova d'això és el que es diu en el reglament
de l'esmentat curs, on s'autoritza la simultaneïtat de matrícula
(vegeu pàg. 14 de les instruccions oficials. Annex I).

De la derogació d'aquesta normativa es va tenir
coneixement oficial quan el mes de setembre va arribar el
reglament del curs 1991-92. Davant tal notificació, el
Conservatori va demanar consell al MEC atesa la quantitat
d'alumnes (148) que podien veure's injustament perjudicats.



B.O.P.I.B. Núm. 26 - 23 de març del 1992 1031

El mateix Sr. Gual va reconèixer que no es podien
fer revolucions i per aquest motiu, i en benefici de l'alumnat,
va autoritzar que durant el curs 91-92, i per darrer cop, es
permetés la simultaneïtat de matrícula.

L'alumnat va tenir complet coneixement d'aquesta
nova normativa mitjançant una circular exposada en el
Conservatori des d'abans de fer-se efectiva la matriculació de
setembre (s'adjunta Annex II).

4rt.- Matrícules de lr curs.

Un altre cop va tenir coneixement el MEC dels
motius pels quals el Conservatori creia millor no matricular
de 1er. curs de solfeig. Aquests no eren altres que evitar
l'acumulació de més alumnat sense previsió possible de poder
matricular-lo d'instrument durant el curs 92-93, la qual cosa
és objectiu imprescindible imposat per la LOGSE a tots els
conservatoris a partir del proper curs.

Palma, 30 de gener del 1992.
Francisca Cuart i Ripoll.
Directora del Conservatori.

Annex I

... dos anys, no hagin estat aprovades a les quatre
convocatòries corresponents. Les solAlicituds de renúncia de
convocatòria (que només incideixen a efectes del còmput
total màxim) només es concediran per causa justificada
apreciada pel Consell Escolar, amb informe previ de la
Cabdalia d'Estudis del centre de major categoria on l'alumne
tengui l'expedient acadèmic.

1. Simultaneïtat oficial i lliure en el mateix centre:

- Quan, en alguna assignatura o especialitat,
s'exhaureixin les quatre convocatòries establertes.

2. Simultaneïtat oficial i lliure a centres diferents:

- Quan no s'imparteixi l'assignatura o especialitat en
el centre en què es realitzen els estudis oficials.

L'esmentada petició s'haurà de dirigir a la Direcció
General de Centres Escolars abans del 30 de novembre.

4.1.4. Admissió d'alumnes.

L'admissió d'alumnes al primer curs de solfeig i
teoria de la música es farà sempre en funció del contingent
existent als ensenyaments instrumentals. A partir del segon
curs de solfeig i teoria de la música, en cap cas es permetrà la
matrícula oficial d'aquesta assignatura sense anar
acompanyada de la de l'instrument corresponent.

L'admissió a cursos intermitjos es farà sempre de
manera que en cas de ser admès en instrument, no podrà ser-
ho en assignatures complementàries. Si l'especialitat
solAlicitada no és una especialitat instrumental, serà obligatori
estar en possessió dels anys necessaris d'instrument per
cursar-la.

Annex II

INSTRUCCIONS

Davant la nova normativa que regirà tots els
conservatoris d'Espanya respecte de l'ensenyament de la
música, i amb l'objecte de millorar la seva qualitat, el
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes
Balears, creu convenient que conegueu les perspectives de
matrícula que podrà oferir-vos el centre de cara al curs
1991-92.

Us assabentam que aquest plantejament es decideix
primordialment en base a primar la qualitat de l'ensenyança
musical i tenint sempre en compte les disponibilitats i els
objectius singulars que té el Conservatori de les Balears.

A l'efecte de poder anar integrant-nos dins el nou pla,
s'ha resolt que la nova estructuració acadèmica, respecte de la
matrícula del curs 1991-92 sigui la següent:

a) Per als alumnes que desitgin iniciar els seus estudis
musicals durant el curs 1991-92, no es preveu matrícula oficial
de 1r curs de solfeig, amb l'objecte de no incrementar alumnat
i poder oferir les places disponibles d'instrument, als alumnes
ja matriculats en el centre i que encara no en disposen.

b) Només podran matricular-se de 2on, 3er, 4rt i 5è de
solfeig oficial, aquells alumnes als quals se'ls pugui oferir plaça
d'instrument o bé a aquells alumnes que ja són oficials
d'instrument i els manca el solfeig.

c) Per ser alumne oficial d'aquelles assignatures i
cursos amb disponibilitat de places es passarà la prova
d'admissió, i es tendran en compte els criteris d'accés següents:
edat, expedient acadèmic i predisposició musical del futur
alumne.

Palma, a 4 de setembre del 1991.
Francesca Cuart.
Directora.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan López
Casasnovas, RGE núm. 42/92, relativa a l'aplicació de la
disposició Transitòria Única del Decret 96/1991.

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

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

E)
En compliment del disposat per vos, en relació amb

l’”assumpte”, em compleix informar-lo que els expedients
d'autoritzacions i d'infraccions remeses a aquesta Comunitat
Autònoma per la Demarcació de Costes de Balears en aplicació
de la disposició Transitòria Única del Decret 96/1991, de 31
d'octubre, sobre competències de la CAIB en zona de servitud
de protecció de la Llei de Costes, la Direcció General de
Política Territorial i Habitatge d'aquesta conselleria, a la vista
del temps transcorregut, s'adreçà dia 6 de febrer al Cap de la
Demarcació de Costes, interessant la remissió dels esmentats
expedients, havent tengut entrada en aquesta conselleria
únicament fins a la data present la relació d'expedients que
s'adjunta, tots ells relatius a solAlicituds d'autorització, sense que
hagi tengut entrada fins a la data present cap expedient
d'infracció.
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EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI,

Jerónimo Saiz i Gomila.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 88/92, relativa als
casos de leishmaniosi.

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

Palma, 2 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

F)
Al llarg del 1991 han estat declarats, a la Comunitat

Autònoma balear 8 casos de leishmaniosi (2 cutànies i 6
viscerals).

Per part de la conselleria, i a través d'una recerca
activa de casos retrospectius, s'han detectat dos casos més
corresponents al 1991, de tipus visceral.

Per tant, el nombre de casos detectats el 1991, per
declaració de les fonts d'informació de les malalties de
declaració obligatòria i per la recerca activa dels nostres
serveis és de 10, i en conseqüència 10 les persones afectades.

Palma, 27 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan López i Casasnovas,
RGE núm. 110/92, relativa a l'obertura d'expedient a la
Fundació Illes Balears amb motiu de la realització d'unes
obres de desviació de la carretera de Cala en Porter-Alaior en
el jaciment arqueològic de Torralba d'en Salord.

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

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

G)
En contestació a la pregunta parlamentària

formulada pel Sr. Joan López i Casasnovas, diputat del
Parlament de les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari
PSM i EEM, en relació amb la realització d'unes obres de
desviació a la carretera de Cala en Porter, es comunica:

Primer.- D'acord amb el Decret 88/1990, de 4
d'octubre, se cedeix al Consell Insular de Menorca la gestió
ordinària de funcions en matèria de cultura, educació i esports,
i s'inclou a l'article primer, punt 2 la gestió de les comissions
del patrimoni històric de Menorca, la seva presidència i la
tramitació i execució dels seus acords.

Segon.- La Comissió del Patrimoni Històrico-Artístic
de Menorca, en sessió de 23 d'octubre de 1991, va estudiar la
documentació comprensiva del projecte d'obres de desviació de
la carretera Cala en Porter-Alaior- a l'altura del jaciment
arqueològic de Torralba d'en Salord, i acordà denegar el
projecte presentat mentre no s'esmenin les deficiències
observades en relació amb la normativa de protecció de
monuments i jaciments prehistòrics i protohistòrics de
Menorca.

Tercer.- A la Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic
de Menorca, de data 8 de gener de 1992, es presentà denúncia
de començament d'obres de la desviació de la carretera de Cala
en Porter-Alaior. Es va donar compte immediatament a la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, la qual
va alAlegar no tenir coneixement del dictamen desfavorable de
la Comissió de Patrimoni Històrico-Artístic de Cultura,
Educació i Esports, que tampoc no tenia notícia de l'acord
adoptat.

Quart.- Practicada visita d'inspecció, es va poder
comprovar el començament de les obres de desviació de la
carretera de Cala en Porter. No obstant això, i reunits els
diferents tècnics, es varen comprometre a realitzar les
corresponents modificacions per esmenar les possibles
deficiències.

Cinquè.- A la darrera Comissió de Patrimoni
Històrico-Artístic de Menorca, de dia 13 de febrer de 1992, es
va acordar d'aprovar la documentació addicional i el projecte de
desviació del tram de la carretera d'Alaior a Cala en Porter,
''variant de Torralba" presentat per la Direcció General de
Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori. La comissió es mantendrà ferma en el compliment de
la legislació vigent en matèria de protecció del patrimoni
històrico-artístic a l'illa de Menorca.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Acta del Ple de la Comissió del Patrimoni
Històrico-Artístic de Menorca, en Sessió Ordinària, de dia 13
de febrer del 1992.

Adoptà entre d'altres l'acord següent:

Quart.- Resolució i Dictamen de la documentació
addicional i proposta de nova aprovació del projecte de la
variant de Torralba per la desviació de la carretera d'Alaior a
Cala en Porter.

Referència: Exp. núm. 10/92.
Assumpte: Variant de la carretera d'Alaior a Cala en

Porter.
Persona interessada: Conselleria d'Obres Públiques

(Direcció General de Carreteres).
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ACORDA: D'aprovar el projecte de desviació del
tram de la carretera d'Alaior a Cala en Porter, "variant de
Torralba", presentat per la direcció General de Carreteres de
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en
el ben entès de lamentar, bé per omissió o per
desconeixement, que no s'hagi duit a terme una colAlaboració
més ferma amb les dues institucions, atesa la importància del
jaciment arqueològic afectat, i que davant futures
intervencions la Comissió es mantindrà ferma en el
compliment de la legislació vigent en matèria de protecció del
patrimoni històrico-artístic a l'illa de Menorca.

Hom podrà interposar recurs contra les resolucions
d'aquest Ple de la Comissió Local del Patrimoni
Històrico-Artístic de Ciutadella de Menorca davant el Consell
de Govern del Govern balear en el termini de quinze dies a
partir de la data de recepció de la present resolució.

La qual cosa li comunic perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

El saluda ben atentament,

Maó, 17 de febrer del 1992.
Vist i plau
El President:
Lluís Coll i AlAlès

El Secretari:
Rafael Alzina i Mut.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan López i Casasnovas,
RGE núm. 222/92, relativa a les declaracions del General Sr.
Pablo Güil Pijuán.

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

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

H)
El Govern balear, tot i que ha dut un seguiment

exhaustiu de les repercussions que han produït les paraules
del Sr. Güil Pijuán, i que han estat recollides a diversos
mitjans de comunicació d'àmbit local i nacional, no ha volgut
fer cap manifestació pública sobre aquesta qüestió.

Per què el Govern ha declinat entrar en la polèmica?
Doncs, senzillament, perquè creiem que davant actituds
provocadores de qualsevol signe -com així ho és la del Sr.
Güil Pijuán-, la millor resposta és el silenci. Un silenci ple de
significacions.

Perquè, realment creu el PSM i EEM que val la pena
rebatre les afirmacions d'un senyor que aplica un qualificatiu
tan desmesurat com "terrorista" a l'hora de jutjar la nostra
Política lingüística? No s'invalida ell mateix, davant l'opinió
pública, amb opinions d'aquesta mena?

Consideram que qualsevol institució és ben lliure de
decidir si participa o no en polèmiques i, per això, ens
mereixen respecte decisions com la de la Universitat de les
Illes Balears. Però el Govern balear actua des d'un principi
bàsic: el treball quotidià en favor del procés de normalització
lingüística a les Illes Balears, dins el marc legal vigent, que
no pot ser interferit per declaracions absolutament
extemporànies i provocadores.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 246/92,
relativa al control de l'entrada de carn hormonada a les Illes.

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

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

I)
Exigència de la documentació sanitària que empara la

partida o partides dels productes càrnics, que estiguin sotmesos
a aqueix règim a la seva circulació. D'això s'encarreguen els
serveis oficials veterinaris adscrits a aquesta Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que endemés, efectuen el seguiment
fins al destí de determinades expedicions a l'objecte de verificar
la concordança entre la documentació i el contingut real; pren
mostres, immobilització a l'espera de resultats al laboratori;
actuació en conseqüència. Lògicament no es prenen mostres ni
es fa el seguiment de totes les partides; es du a terme un
mostreig aleatori i en funció dels resultats s'intensifiquen o no,
les mesures precautòries, si bé donada la dificultat a detectar
productes tòxics, i especialment clembuterol, a la carn,
dificultat per altra banda molt menor en investigació sobre
orina i donat endemés que no es disposava de la tècnica de
laboratori precisa per a segons quin tipus de determinacions, i
endemés que a la bibliografia mundial pràcticament no hi ha
constància de la presència de clembuterol a taxa tòxica a la
carn, (tan sols quatre casos a França), no és possible disposar
de resultats.

No obstant això, recentment s'han pogut muntar ls
tècniques de laboratori pertinents per la qual cosa ja s'apliquen
a la carn intervenguda, si pertoca. No obstant això, de
l'esmentada carn s'havien remés mostres al Laboratori Nacional
d'Alimentació, CENAM, (ubicat a Majadahonda), els resultats
relatius al clembuterol en els casos ja analitzats varen ésser
positius.

Palma, 28 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 250/92,
relativa a les inspeccions als escorxadors.

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

Palma, 5 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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J)
Aquesta comunitat autònoma participa en el Pla

Nacional d'Investigació de Residus en Animals i Carns
Fresques, per la qual cosa s'han vengut recollint les mostres
previstes a l'esmentat Pla per a la nostra comunitat autònoma,
que d'acord amb els criteris tècnics d'aquest s'han analitzat als
laboratoris nacionals de referència, que disposaven de les
tècniques precises per realitzar eficaçment les anàlisis
necessàries sobre les esmentades mostres, a l'objecte
d'investigar la possible existència de productes hormonals a
les esmentades carns. En tal sentit durant l'any 1991 es varen
recollir catorze mostres que varen ésser enviades a analitzar
als laboratoris del Centre Nacional d'Alimentació de
Majadahonda, així com al Laboratori Agrari de la Generalitat
de Catalunya. Així mateix l'any 1990 es varen remetre trenta
mostres als laboratoris de l'esmentat Centre Nacional
d'Alimentació de Majadahonda, i s'ha de ressaltar que a cap
de les carns analitzades es varen detectar hormones a les
anàlisis efectuades, per la qual cosa òbviament no procedia
efectuar decomissos en conseqüència.

Palma, 28 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm.
251/92, relativa a la campanya informativa per distingir la
carn hormonada.

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

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

K)
En efecte, ja a finals de juliol del 1991, aquesta

Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, va confeccionar i va
distribuir un cartell informatiu, que adjuntam a aquest escrit,
l'objectiu del qual era i és induir els consumidors a un canvi
d'actitud en la compra de carn, ja que els possibilita estar
millor informats sobre les característiques higiènico-sanitàries
d'aquesta.

L'esmentada campanya, oportuna a la llum dels
esdeveniments, pot considerar-se pionera al nostre país, com
així s'ha manifestat a reunions d'àmbit nacional pel que fa al
cas. 

Palma, 28 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

Davant la possible presència de carns de bestiar boví
procedent d'animals engreixats amb addició de substàncies
promotores del creixement, aquesta Direcció General de Sanitat
aconsella als consumidors tenguin present a l'hora de comprar
el següent:

A) El color de la carn "normal" varia entre un rosa clar
i un vermell fosc.

B) El greix de constitució serà de color blanc groguenc
i inclús groc intens, en funció de l'edat i de l'alimentació de
base.

C) Les superfícies resultants al tall presenten aspecte
sec i consistent.

D) La peça o peces a triar, (en funció del preu),
probablement no siguin tan atractives a la vista, com les que
procedeixen d'animals sotmesos a un règim d'engreixament
manipulat.

E) Si sotmetem la carn a l'acció de la calor, (fregir), i
notam que el seu volum disminueix i a més a més "perd" aigua
en abundància, (prova de la paella), probablement es tracti de
carns compromeses.

F) El carnisser responsable haurà de ser el seu millor
conseller.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm. 265/92,
relativa al programa de seguiment de qualitat de les aigües del
Port de Maó.

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

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

L)
La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha fet referència

en alguna contestació a preguntes formulades per aquest
Diputat a un programa de seguiment de la qualitat de les aigües
del Port de Maó:

1) Quin és aquest programa?

Conforme al Reial Decret 38/1989, de 13 de gener, pel
qual s'estableixen normes sobre la qualitat exigida a les aigües
per a la cria de molAluscs, traslladant així a l'ordenament jurídic
nacional les normes que sobre la qualitat d'aigües per a la cria
de molAluscs conté la Directiva del Consell 79/923/CEE, de 30
d'octubre, es disposa com objectiu l'establiment de les normes
de qualitat exigible a les aigües per a la cria de molAluscs en
ordre a una millora i protecció d'aquestes que permeti
salvaguardar la vida i el creixement dels molAluscs, així com
contribuir d'aquesta manera a la bona qualitat dels molAluscs
comestibles per l'home. Així mateix, aquesta norma senyala la
necessitat de procedir a la declaració de les aigües per a la cria
de molAluscs (article 1r) i marca els criteris de qualitat i
mecanismes de control, així com de seguiment de les aigües
declarades (annex del Reial Decret 38/89).
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Per Resolució de la Direcció General de Pesca i
Cultius Marins de dia 1 de desembre de 1989, per la qual es
declaren les aigües per a la cria de molAluscs a les Illes
Balears, es crea la xarxa de mostreig d'aigua de les zones
declarades aptes per al marisqueig a les Balears (àrea entre
Punta de Cala Rata i el Canal d'Alfons XII, des de la línia de
costa fins al veril de 10 m., en aigües de Menorca), i s'inicia
el programa preceptiu de seguiment de la qualitat d'aquestes
aigües.

2) Quantes anàlisis s'han fet?

Durant el 1990 l'execució dels mostreigs va anar a
càrrec del Consell Insular de Mallorca, i per tant no en tenim
un coneixement exacte del nombre d'anàlisis efectuades.

A partir de 1990, moment en què es va encomanar
aquesta execució a l'empresa pública SEAMASA, s'han anat
fent els mostreigs i anàlisis que contempla l'annex del Reial
Decret 38/1989, de 13 de gener, amb l'excepció del número
12 corresponent a la Saxitoxina, per no venir estipulat el seu
nivell.

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

Els mostreigs s'estan realitzant mitjançant l'empresa
pública SEAMASA, i és la Dra. Furones la persona
encarregada del programa de seguiment dins l'esmentada
empresa.

4) Quins resultats s'han obtingut?

En general els resultats obtinguts han estat bons en
el sentit que es troben dins els nivells marcats i/o recomanats
pel Reial Decret 38/1989, amb la possible excepció dels
nivells de zinc i coure trobats a l'estació de mostreig 1/03 que
podrien, d'haver-se confirmats, estar per damunt dels nivells
recomanats.

Palma,3 de març del 1992.
El CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
272/92, relativa a les accions a través del conveni
d'assistència tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la
CAIB al 1989.

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

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

M)
Durant l'any 1989 la CAIB no signà acord amb

l'Institut Tecnològic Geominer.

El Director General:
Luís Morano i Ventayol.

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.
274/92, relativa a les accions a través del conveni d'assistència
tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la CAIB al 1991.

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

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

N)
Durant l'any 1991 la CAIB no signà acord amb

l'Institut Tecnològic Geominer.

El Director General:
Luís Morano i Ventayol.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 281/92,
relativa als seminaris informatius realitzats per la Conselleria
de Treball i Transports durant el 1991.

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

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

O)
Durant l'any 1991 la Conselleria de Treball i

Transports va realitzar els seminaris que s'indiquen a
continuació dirigits, entre d'altres, a les entitats locals i als
interlocutors socials:

- Seminari de programes de la CEE. Cap a una
nova dimensió europea de la Formació Professional i el
Foment de l'Ocupació. Celebrat a Palma, a la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació, els dies 11, 12, 13, 14 i 15
de març del 1991.

- Europartenariat. Cap a una xarxa de formació
transnacional. Celebrat a Palma, a la Sala d'Actes de la Banca
March, els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de setembre del 1991.

- Jornades sobre "Objectiu a curt i mitjà termini
de la formació ocupacional a les Illes Balears”. Celebrat a
Palma, a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació,
els dies 29 i 30 d'octubre del 1991.

- Jornada Petra. Dia 3 de desembre a la Cambra de
Comerç. I concretament, Seminaris relatius a informació
específica sobre la normativa en matèria de transports
terrestres, dirigits a les policies locals, d'acord amb el següent:
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Localitat Municipi Data 1991

Sóller Bunyola, Deià, 
Valldemossa,
Fornalutx, 
Banyalbufar,
Estellencs 26 i 27 febrer

Alcúdia Pollença, Muro 
i Santa Margalida 5 i 6 març

St. Llorenç Artà, Capdepera i
Son Cervera 19 i 20 març

Manacor Felanitx 16 i 17 abril

Calvià Andratx 7 i 8 maig

Maó Tots els de Menorca juny

Palma, 28 de febrer del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 282/92,
relativa als projectes tramitats per acollir-se als programes
operatius de fons social europeu.

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

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

P)
En el programa operatiu presentat per la CAIB,

relatiu als objectius 3 i 4 del Fons Social Europeu, es
proposaren mesures de formació professional i ajudes a
l'ocupació per als anys 1990, 1991, i 1992. I es va solAlicitar
un pressupost de 1.839.213.828'- pts.

Per decisió de la Comissió de dia 21 de novembre
del 1990, la quantitat aprovada per a l'objectiu 3 va ser:
366.772.256'- pts. i per a l'objectiu número 4, va ser de:
572.834.648'- pts. (+ 4% taxa inflació comunitària per a l'any
1990 i + 8,2% per a l'any 1991).

Quant al finançament, d'acord amb la decisió
esmentada, l'import màxim de l'aportació del FSE es fixa en
un 45% del cost total.

El desenvolupament de les mesures pot
considerar-se com a normal dins la complexitat de les
actuacions que tenen com a finalitat el foment de l'ocupació.

En dades referides al mes de desembre de 1991
podem indicar que s'han realitzat 84 cursos de formació
professional ocupacional, la qual cosa ha suposat la formació
de 1.092 alumnes. I s'han regulat les mesures d'ajudes a
l'ocupació pel Decret 114/90, de 27 de desembre.

En relació a l'objectiu 5 b), és a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a qui haurà de solAlicitar la informació
relativa a aquest objectiu comunitari.

Palma, 5 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 326/92,
relativa a Centre de Minusvàlids Profunds de Son Tugores.

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

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

Q)
El Centre de Son Tugores es proposa, com a darrer fi

el tractament de les persones amb disminució psíquica
profunda, i potenciar-les fins al màxim de les seves
possibilitats.

Per dur a terme aquesta tasca, Son Tugores s'organitza
i estableix els seus programes, en base a diversos serveis, cada
un dels quals cobreix el seu àmbit personal, i assoleix així un
tractament integrador i global.

* Dins el servei residencial els programes en
funcionament són:

- Desenvolupament d'autonomia i cura personal.
- Desenvolupament d'habilitats d'autonomia social.
- Higiene del son.

* Dins el servei de dia els programes són:

- Desenvolupament d'habilitats motores.
- Desenvolupament d'habilitats bàsiques per a

l'aprenentatge i la comunicació.
- Desenvolupament d'habilitats d'autonomia i cura

personal.
- Desenvolupament d'habilitats d'autonomia social.

* En el servei mèdic es du a terme:

- Històries clíniques i avaluacions inicials.
- Atenció mèdica, seguiment i control.
- Control periòdic de pacients epilèptics, i

determinació de nivells sèrics d'anti-epi1èptics.
- Programa general de vacunacions.
- Programes conjunts amb el departament

psico-pedagog, per a la reducció de trastorns del comportament.

* Al servei social:

- Històries socials i avaluacions d'entrada.
- Programes d'increment de relacions entre usuari i

família.
- Tramitació de prestacions individuals.
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Actualment l'esmentat centre s'ocupa de 53
minusvàlids, 29 en règim d'internat i 24 externs, la
procedència municipal dels quals és la següent:

RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA

Algaida - 1
Bunyola 1 -
Calvià - 3
Llucmajor - 1
Manacor 1 -
Marratxí 1 3
Palma 23 16
Porreres 1 -
Sant Climent 1 -
Santanyí 1 -

En el moment de l'obertura del centre es traslladaren
34 usuaris, procedents del centre Lluerna. En una segona fase,
duita a terme el mes de novembre del 1991, s'hi incorporaren
21 minusvàlids.

Des d'aleshores s'han registrat 2 baixes.

Es té previst per al segon trimestre del 1992 que
s'incorporin altres 15 residents i 6 usuaris del centre de dia.

Les solAlicituds en llista d'espera són examinades per
la Comissió Tècnica i la Comissió Permanent del Consorci
APORP.

Les solAlicituds valorades no favorables des de
l'obertura fins a l'actualitat han estat 16, totes elles
corresponents a persones amb un CI superior al límit establert
i, a més, 7 d'elles amb trastorns psíquics associats.

La plantilla del personal actual de la residència Son
Tugores és la següent, (tots amb contractes laborals):

GESTIÓ/ADMINISTRACIÓ

Gerent 1
Cap de Centre 1
Administrador 1
AUE. Administratiu 1

SERVEIS

Governants 1

TÈCNIC I AUXILIAR

Coordinador Tècnic 1
Assistent Social 1
Metge General 1 (jornada parcial)
Metge Especialista 1 (jornada parcial)
Tècnic Residència 1 (jornada parcial)
Tècnic Centre de Dia 1

CUIDADORS:

Jornada completa 23
Jornada parcial 12

TOTAL 49

Palma, 28 de febrer del 1992
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 327/92,
relativa a les tales abusives d'alzines.

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

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

R)
En el terme municipal de Bunyola, concretament a la

finca denominada Honor, s'ha realitzat una tala d'alzines sense
autorització que ha estat denunciada en dues ocasions
successives, amb data del 10.12.91 per la tala de 58 alzines i
amb data de 27.01.92 per la tala de 42 alzines, la qual cosa ha
provocat els expedients sancionadors 11/91 i 2/92 que en aquest
moment s'estan tramitant a la corresponent secció d'aquesta
conselleria.

A la finca Son Quint del terme municipal de Palma no
se n'han tallat d'alzines, el que es realitza és una tala de pins
degudament controlada pel guarda forestal de la zona que
assegura que no s'ha fet cap tala d'alzines.

Palma, 27 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 369/92,
relativa a les inspeccions de la Conselleria d'Agricultura a
l'empresa Albes SA.

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

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

S)
Les competències que té la Conselleria d'Agricultura

i Pesca sobre les empreses dedicades a la comercialització de
carn són:

1) Aprovació del projecte d'instalAlació.

2) Comprovació de l'adequació de les instalAlacions
amb el projecte, prèvia la posada en funcionament de la
indústria.
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Aquestes comprovacions les ha realitzat el Servei
d'Indústries i Comercialització Agrària d'aquesta conselleria.

Una vegada posada en marxa la indústria, les
comprovacions i les inspeccions passen a ser competència de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 371/92,
relativa a les inspeccions de la Conselleria d'Agricultura a
empreses per comercialització de carn.

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

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

T)
Les úniques competències que té la Conselleria

d'Agricultura i Pesca sobre les empreses dedicades a la
comercialització de carn són:

1) Aprovació del projecte d'instalAlació.

2) Comprovació de l'adequació de les instalAlacions
amb el projecte, prèvia la posada en funcionament de la
indústria.

Aquestes actuacions són competència del Servei
d'Indústries i Comercialització Agrària d'aquesta conselleria.

Una vegada posada en marxa la indústria, les
comprovacions i les inspeccions passen a ser competència de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Palma, 26 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 373/92,
relativa a la utilització de l'hexaflumuron per a fumigar els
boscos.

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

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

U)
Durant l'any 1991 s'ha utilitzat l'hexaflumuron per al

tractament de 100 Has. de pinar a Mallorca, emprant la dosi
de 40 G. de matèria activa per Ha. Aquest tractament forma
part d'un pla generalitzat de tractaments que es realitza a tota
Espanya, tractaments que duen a terme amb tots els productes
fitosanitaris per conèixer la seva eficàcia i una vegada
conegudes les seves característiques toxicològiques.

A Espanya els tractaments amb hexaflumuron
s'iniciaren el 1987 i durant el 1991 es va utilitzar en els
següents llocs:

a) Tractaments realitzats a les CCAA
    Andalusia 100 Ha.
    Comunitat Valenciana 200 Ha.
    Aragó   40 Ha.
    Catalunya  100 Ha.
    Comunitat Balear  100 Ha.

b) Tractaments realitzats pel MAPA
    Múrcia  160 Ha.
    Conca  160 Ha.
    Prova operacional  500 Ha.

Els assaigs en camp es fan una vegada coneguda la
toxicitat del producte. La toxicitat oral aguda és superior a 2000
MH/Kg, la qual cosa vol dir que per una persona adulta la
intoxicació es produiria amb la ingestió de 140 G. de matèria
activa, que és la quantitat de producte que s'utilitza per al
tractament de 30.000 m2.

Palma de Mallorca, a 3 de març del 1992
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Joan López, RGE núm. 389/92, relativa a la gestió
política del Conseller sense cartera.

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

Palma, 12 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

V)
No hi ha cap constància que el Conseller Matutes fes

les manifestacions que se li han imputat. Va ésser la Secretària
de premsa del Partit Popular la que, davant allò que considerà
uns atacs personals i infundats, defensà amb vehemència l'acció
política que ha duit a terme el Sr. Matutes en el si del Govern
balear.

En un altre ordre de coses, l'executiu balear, d'allò que
es congratula i se sent solidari, és dels triomfs i dels resultats
obtenguts a Eivissa i Formentera. L'acció política del Govern,
que ha trobat un suport i una colAlaboració significatius per part
del Consell Insular pitiús i les altres institucions polítiques
eivissenques, ha propiciat una actuació inversora considerable
a aquelles illes, però no hi ha dubte que Mallorca i Menorca no
han estat discriminades en absolut de l'activitat inversora de
l'executiu.

Quant a les atribucions concretes dels consellers
integrants de l'executiu, ens remetrem a la Llei de Règim
Jurídic vigent.

Per acabar, volem significar que no hi ha cap relació
-per bé que maliciosament vulguin donar-ho a entendre- entre
l'activitat política del Sr. Matutes i les seves activitats privades
en relació a la ferma oposició de les institucions eivissenques
i de la majoria de les forces polítiques de l'illa, també- a la
construcció de l'oleoducte de CAMPSA.
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M. Hble. Sr.:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
Adjunta a la Presidència que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
413/92, relativa a la concessió de subvencions sense finalitat
específica no subjectes a justificació.

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

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

W)
L'actual redacció de l'article 3 del nou Decret 3/1992

del 6 de gener, sobre regulació de subvencions no suposa cap
novetat en relació a l'anterior normativa reguladora de les
activitats de foment de la Conselleria Adjunta a la
Presidència.

El que l'actual article permet -i que també en
possibilitava la seva redacció en el text derogat- és que les
peticions d'ajuda puguin formular-se no tan sols per a
activitats o actuacions inversores concretes, sinó també per al
funcionament, sosteniment i programació general d'activitats
d'associacions i entitats sense fi de lucre.

El que l'atorgament pugui realitzar-se a fons perdut
i sense justificació ordinària no vol dir que la concessió es
resolgui arbitràriament i sense cap control.

El control sobre les transferències que es realitzin
d'acord a l'article 3 del Decret 3/1992, del 16 de gener, podrà
ser i serà- tan exhaustiu com aquelles que es realitzen d'acord
amb altres preceptes. Els arguments són determinants:

- Els solAlicitants ajustaran la tramitació de les seves
peticions al procediment establert a l'article 6.1 del Decret.

- Les peticions, com qualsevol altra que es presenti,
seran objecte d'estudi i proposta per la corresponent Comissió
avaluadora.

- L'expedients es fiscalitzarà d'acord amb la
legislació vigent.

- Els possibles beneficiaris hauran de posar a
disposició de la Conselleria els llibres de comptabilitat (art.
11.2 del Decret 3/1992, de 16 de gener).

- El mateix article 3.2 de l'esmentat Decret preveu
que en les resolucions de concessió d'ajudes s'establiran, quan
sigui procedent, els requisits especials a les quals s'han de
subjectar.

- Les subvencions, qualsevol sigui el procediment
d'atorgament, podran ser objecte d'inspecció i comprovació,
a tenor del que disposa l'Ordre del Conseller Adjunt a la
Presidència del 17.01.92.

- Qualsevol ajuda concedida estarà subjecta al control
financer exercit per la Intervenció General.

- Les ajudes es concediran sota els principis de
publicitat, concurrència i objectivitat -excepte que les ajudes
tenguin assignació nominativa en els Pressuposts Generals de
la Comunitat o l'atorgament i quantia hi resultin imposades per
a l'Administració en virtut de norma legal.

A la fi, els beneficiaris hauran d'acreditar davant
l'entitat coincident l'adequada aplicació dels fons, així com el
compliment dels requisits i condicions que determini la
resolució de concessió d'ajuda.

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

S'adjunta a la present resposta una còpia del Decret
2/1989, de 12 de gener, pel qual es regulen les subvencions
concedides per Conselleria Adjunta a la Presidència, publicat
en el BOCAIB núm. 13, de 31 de gener del 1989.

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. 421/92,
relativa a la delimitació d'alzinars.

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

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

X)
El Govern ha estudiat una primera delimitació dels

alzinars de les Illes en el seu Consell de dia 27 de febrer i ho
tornarà fer el proper dia 12 de març en què es preveu la seva
aprovació provisional i la comunicació als municipis afectats.

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


