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vigència de l'Acta Única Europea.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Triay Llopis
del G.P. SOCIALISTA, Hble. Sr. Carles Cañellas del G.P.
PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Serra i
Forcades.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 31 de març de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 3243/91, presentada pel Grup Parlamentari
MIXT, relativa a política de comerç.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr.
Miquel Pascual.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Ramon Orfila
del Grup PSM i EEM, Hble. Sr. Valentí Valenciano, del G.P.
SOCIALISTA, Hble. Sr. Carles Cañellas del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Pascual i
Triay Humbert.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 31 de març de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 5 de març del 1992, debaté la InterpelAlació RGE
núm. 23/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a la política d'ensenyament de la música a les Illes
Balears.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Damià
Pons.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Cosme Vidal
del Grup MIXT, Hble. Sr. Pere Sampol del G.P. PSM i EEM,
Hble. Sr. Carles Cañellas del G.P. PP-UM.

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Pons i la Sra.
Munar.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 31 de març de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera



1084 B.O.P.I.B. Núm. 28 - 9 d’abril del 1992

II.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 2229/91, BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991,
del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, relativa a congrés de turisme i medi ambient.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 2270/92, BOPIB núm. 14 de 18 de desembre del 1991,
del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, relativa a plantejaments de la Conselleria de
Sanitat de cara a la construcció d'un Hospital General Bàsic
a Inca.

Fou contestada a 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 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 26/92, BOPIB núm. 17 de 24 de gener del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a criteris de selecció de les solAlicituds
per a participar a les estades esportives d'hivern 91-92.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 108/92, BOPIB núm. 17 de 24 de gener del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa a trasllat a Sevilla del llaüt Alzina.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 162/92, BOPIB núm. 19 de 6 de febrer del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a la retolació a les platges de Menorca.

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

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 264/92, BOPIB núm. 21 de 20 de febrer del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a reunió del Consell Assessor de Cultius
Marins.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 375/92, BOPIB núm. 23 de 2 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Cosme Vidal del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a exclusió per part del Govern del Grup Parlamentari
Mixt de la composició de la Comissió Mixta de Transferències.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 4 de març del1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 379/92, BOPIB núm. 23 de 2 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Francesc Triay, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a estudi econòmic per a la determinació
del cànon de sanejament.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 4 de març del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 653/92, BOPIB núm. 24 de 9 de març del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM
i EEM, relativa a incendi al pavelló balear de l'Expo-92.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 5 de març del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM i EEM,
relativa a escoles elementals de música, RGE núm. 2065/91,
BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos 54
Vots a favor 23
Vots en contra 31
Abstencions -

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 5 de març del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla d'actuació en
matèria de promoció social de la minoria gitana, RGE núm.
2264/91, BOPIB núm. 14 de 18 de desembre del 1991.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos 53
Vots a favor 23
Vots en contra 29
Abstencions   1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 5 de març del 1992, aprovà per assentiment la
Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears de
l'any 1991.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

B)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 5 de març del 1992, es posposà la pregunta RGE
núm. 607/92, presentada pel Diputat Sr. Miquel Pascual i
Amorós, del Grup parlamentari MIXT, a causa de l'absència de
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

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

Illes Balears, en sessió celebrada dia 10 de març del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 167/92, BOPIB núm. 19 de 6 de
febrer del 1992, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a Pla quadriennal.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 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 10 de març del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 168/92, BOPIB núm. 19 de 6 de
febrer del 1992, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a necessitats d'habitatge
social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 11 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3136/91, BOPIB núm. 14 de 18 de
desembre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estoc
d'alevins d'orada per al subministrament d'exemplars als
petits cultivadors.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en sessió celebrada dia 11 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3161/91, BOPIB núm.14 de 18 de
desembre del 1992, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resultats dels
programes d'estiu de les ictiopatologies larvàries i
microbianes en adults.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en sessió celebrada dia 11 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3162/91, BOPIB núm. 14 de 18 de
desembre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a xarxa de
mostreig d'aigua a les zones declarades aptes per al
marisqueig.

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

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 18 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 405/92, BOPIB núm. 24 de 9 de març
del 1992, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inspeccions i mesures
sobre serveis als establiments d'hostaleria d'Eivissa i
Formentera de cara a la propera temporada turística.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 18 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 694/92, BOPIB núm. 24 de 9 de març
del 1992, del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual del Grup
Parlamentari MIXT, relativa al Pla director sectorial de
l'oferta turística i empreses d'oferta complementària.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 18 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 695/92, BOPIB núm. 24 de 24 de març
del 1992, del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual del Grup
Parlamentari MIXT, relativa a l'estudi econòmico-financer del
PDOOT.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I)
La Comissió de Turisme del Parlament deies Illes

Balears, en sessió celebrada dia 18 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 696/92, BOPIB núm. 24 de 9 de març
del 1992, del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual del Grup
Parlamentari MIXT, relativa a l'ajust del PDOOT a l'article 6
del LOT.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

J)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 18 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 697192, BOPIB núm. 24 de 9 de març
del 1992, del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup
Parlamentari MIXT, relativa a l'acceptació del PDOOT pels
ajuntaments.

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

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 11 de març del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, que informà sobre les actuacions del Govern
respecte de la construcció del centre d'aqüicultura marina a
l'Albufera de Muro i el projecte de centre d'aqüicultura
marina que pensen executar a Andratx. RGE. núm. 3137/91.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 31 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en reunió celebrada dia 18 de març del 1992,
decaigué la Pregunta RGE. núm. 391/92 del Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol per absència d'aquest. 

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 31 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 31 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 substàncies
d'engreix irregulars, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
1368/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a escorxadors
homologats a la normativa de la CEE, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 1374/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pla de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de palAliar les greus
conseqüències que la persistència de la sequera fa preveure
per al camp de les nostres illes, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 1375/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
conseqüències per l’agricultura de reguiu si s'apliquen les
mesures d'emergència de les confederacions hidrogràfiques,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1376/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestions amb
l'IRYDA, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1377/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
compareixença d'un menor davant el Departament de
Protecció Jurídica del Menor, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
1379/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa als centres
d'acollida de menors a les Balears, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 1380/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
solucionar el problema de Cas Serres, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 1386/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a traçat de
l'autovia de Manacor-Palma, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Francesca Bassa del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
RGE núm. 1413/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures per
compliment del Decret 13/92 de 13 de febrer, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Joana Maria Barceló, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1450/92.

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

Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Sobre substàncies d'engreix irregulars.

- Quin és el tarannà de la declaració jurada que hauran
d'efectuar els ramaders de Balears en què s'especifiqui la no
utilització de substàncies d'engreix irregulars?

- Quines conseqüències se'n derivarien del seu
hipotètic incompliment?

- En què modifica aquesta declaració la situació actual
dels ramaders que incorporin alguna d'aquestes substàncies a
l'engreix de l'animal?
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- Quines són les mesures i els sistemes d'inspecció
que s'utilitzen actualment?

- Quines seran les mesures d'inspecció exhaustives
que té pensades realitzar la Conselleria d'Agricultura i Pesca
en aquest sentit?

- Quines seran les sancions a aplicar als ramaders
que utilitzin substàncies d'engreix irregular i/o als
comerciants d'aquesta carn?

- Com es garantirà la qualitat sanitària de la carn que
prové d'altres comunitats autònomes?

- Efectua la Conselleria d'Agricultura i Pesca
analítica de mostreig, a la carn del bestiar sacrificat als
escorxadors de la comunitat autònoma, per tal de verificar el
compliment de les normatives vigents?

- Creu la Conselleria d'Agricultura i Pesca que els
serveis d'inspecció sanitària estan suficientment dotats per
efectuar les tasques que tenen encomanades?

- Utilitzen els escorxadors el sistema d'atordir el
bestiar abans de ser sacrificat, especificats per la normativa
comunitària?

- Estan dotats d'aquest sistema tots els escorxadors
de Balears?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de

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

Escorxadors homologats a la normativa CEE.

- Quan estam a molts pocs dies perquè s'acabi el
termini de presentació dels plans per adequar els escorxadors
a les noves normatives comunitàries, quina és la situació dels
escorxadors de la comunitat autònoma?

- Quants d'escorxadors han solAlicitat l'homologació?

- Quin cost tendrà l'esmentada homologació?

- Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca
participar en la cofinançació d'aquests costos?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Té la Conselleria d'Agricultura i Pesca elaborat un pla
per tal de palAliar les greus conseqüències que la persistència de
la sequera fa preveure per al camp de les nostres illes?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Conseqüències per a l'agricultura de reguiu si
s'apliquen les mesures d'emergència de les confederacions
hidrogràfiques.

Quines conseqüències tendria per a l'agricultura de
reguiu i la ramaderia la disminució de la dotació de recursos
hidrològics si s'aplicassin les mesures d'emergència que les
confederacions hidrogràfiques tenen previst executar en cas de
sequera?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Si les gestions amb l'IRYDA acaben en la cessió
d'aigües de sa Marineta pel proveïment de Palma i altres
municipis, com quedaran els plans de reguiu de sa Marineta?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Xavier Tejero Isla, Diputat del Parlament de les Illes

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

Compareixença d'un menor davant el Departament de
Protecció Jurídica del Menor.
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1. El R.E. del Departament de Protecció Jurídica del
Menor núm. 238, de 21 de febrer del 1992, fa referència a la
compareixença d'un menor que manifesta una sèrie de fets.
Quin és l'informe diagnòstic psicopedagògic de l'esmentat
menor i qui l'ha elaborat?

2. Quines mesures ha pres el Departament de
Protecció del Menor de cara a verificar les declaracions
efectuades per l'esmentat menor?

3. Quin fou el període d'estada de l'esmentat menor
al centre Es Milà de Menorca?

4. Quins foren els motius que conduïren al seu
trasllat?

5. En quins centres ha estat, l'esmentat menor, de
l'illa de Mallorca, des del seu trasllat fins al dia d'avui?

6. Existeix alguna referència documental d'altres
compareixences, denúncies o similars d'altres menors, pares
o familiars, en relació amb el centre Es Milà de Menorca, en
poder del Departament de Protecció Jurídica del Menor?
Quines són i mitjançant quins canals han arribat a l'esmentat
departament?

Palma, 20 de març del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Xavier Tejero Isla, Diputat del Parlament de les Illes

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

Sobre els centres d'acollida de menors a les Balears.

1. Quants de centres d'acollida de menors existeixen
a les Illes Balears?

2. Quins d'aquests centres mantenen algun tipus de
conveni amb la Conselleria adjunta a la Presidència?

3. Quin nombre de compareixences de menors hi ha
hagut davant el Departament de Protecció Jurídica del Menor,
per efectuar declaracions dels del mes de juliol del 1991 fins
al dia d'avui, i quines han estat les motivacions d'aquestes
compareixences i/o requeriment?

Palma,20 de març del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament

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

En data 18 de novembre del 1991, la sotasignant va
demanar al Govern quines eren les accions per solucionar les
deficiències de Cas Serres, Eivissa. Han passat quatre mesos i
no hi ha hagut cap resposta. Per tot això:

1. Es pensen solucionar aquestes deficiències?

2. Ha demanat l'IBAVI responsabilitats a l'empresa
constructora?

3. S'han recepcionat definitivament els esmentats
habitatges?

Palma, 19 de març del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Francesca Bassa 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

Quins criteris pensa seguir el Govern de la Comunitat
Autònoma per decidir-se respecte del traçat de l'autovia de
Manacor-Palma?

Quan es decidirà sobre alguna de les alternatives de
traçat de l'esmentada autovia?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Francesca Bassa i Cubells.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Joana Maria Barceló Martí, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

1. Quines mesures de control i inspecció ha posat en
marxa el Govern de la Comunitat Autònoma per assegurar el
compliment del Decret 13/92 de 13 de febrer pel qual es regula
l'evacuació d'abocaments líquids procedents de plantes de
tractament d'aigües residuals urbanes?

2. Amb quina periodicitat seran inspeccionats i
analitzats els abocaments de cada estació depuradora?

3. Quin és laboratori encarregat de fer les anàlisis
químiques i biològiques?

4. Quin és el grau de compliment del Decret 13/92 de
13 de febrer, avui a les Illes?

5. Quin és el règim sancionador aplicable pel cas
d'incompliment del decret?

Palma, 26 de març del 1992.
La Diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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II.- SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 31 de març del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm 1449/92, presentat per tres Diputats
membres de la Comissió d'Ordenació Territorial adscrits al
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se
solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori davant la comissió de
referència per tal de celebrar sessió informativa sobre el
camí del Jardí d'en Ferrer (Marratxí).

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 31 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
d'aigües, presentada pel Grup Parlamentari MIXT. RGE núm
1359/92.

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

Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les II1es Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu als articles 149 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari MIXT presenta la següent

INTERPELALACIÓ

El Grup Parlamentari MIXT interpelAla el Govern de
la Comunitat Autònoma sobre política d'aigües.

Palma, 24 de març del 1992.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

II.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 31 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1453/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 2232/9l.

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

Palma, a 1 d'abril 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 PSM I
EEM presenta la següent Moció, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 2232/91, relativa a política del Govern en matèria de
Medi Ambient.

MOCIÓ:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata:

a) La dispersió competencial en política de medi
ambient i la descoordinació existent entre diverses conselleries
del Govern en aquesta matèria.

b) La manca de desenvolupament de la Llei 1/1991, de
30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears, especialment en ordre
a l'elaboració de plans d'ordenació del medi natural o plans
especials prevists a l'article 9 de l'esmentada llei.

c) Que continua el procés de degradació de la natura
a les Illes Balears i han sorgit noves agressions sense la
suficient vigilància, control i capacitat de fer complir les lleis
i les normatives.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a:

2.1.- Crear un organisme de coordinació de la política
mediambiental que possibiliti una gestió unificada i coherent en
el si del Govern de les Illes Balears, i en aquest marc, obrir a
cada illa una oficina del medi ambient amb funcions
informatives, de canalització de denúncies d'agressions
mediambientals, de vigilància i control de normatives,
d'educació, etc.

2.2.- Crear, dins el termini de tres mesos, les juntes
d'explotació de Mallorca, Menorca, i Eivissa i Formentera,
previstes en el Decret 106/1990, de 13 de desembre, sobre
organització i règim jurídic de la Junta d'aigües de Balears.

2.3.- Prioritzar en l'àmbit de cada illa, d'acord amb els
consells insulars respectius, l'elaboració de POMN, que
estableixin uns usos que permetin el fruïment dels ciutadans
ciutadanes en la natura i el respecte més absolut a la
conservació del medi natural.
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2.4.- Introduir als plans especials els POMN de cada
àrea d'especial protecció un òrgan o junta de conservació, que
propiciï la participació integrada de les diferents
administracions (Govern, consell, ajuntament...) I de les
entitats conservacionistes i de defensa de la natura, així com
dels propietaris afectats.

2.5.- Dedicar majors esforços de gestió i
pressupostaris al tema de l'educació ambiental i de la
protecció del medi ambient (inspectors de pesca, agents
forestals, reciclatge del personal i major equipament tècnic;
creació i dotació dels negociats de protecció, flora i fauna
silvestre, i d'educació ambiental, etc.), fixant l'objectiu de
triplicar els recursos humans amb què compta el Servei de
Conservació de la Naturalesa en un futur exercici
pressupostari.

2.6.- Presentar en el termini més breu el Pla
hidrològic de Balears, com a base d'una nova política d'aigua
més d'acord amb la limitació dels recursos.

2.7.- Abandonar la passivitat davant els fets
constatats, no ignorar-los i reclamar de les administracions
competents el compliment de les lleis (disciplina urbanística,
delicte ecològic, etc.).

2.8.- Aplicar decididament les recomanacions i les
directives comunitàries en matèria de Medi Ambient, amb
especial atenció al medi ambient industrial, amb
reorientacions estructurals que actuïn contra el malversament:
moderant, reduint, suprimint consums tals com el d'aigua
potable, electricitat, velocitat en carreteres, excés de
productes de curta durada, rebutjables, etc.

Palma, 27 de març del 1992.
El Portaveu segon:
Joan F. López i Casasnovas.

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 31 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
contractacions a l'empresa SEFOBASA, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1369/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a qualitat
dels aliments, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1370/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a reducció de
captures de jonquillo, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm
1371/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conveni entre
el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social i el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre la utilització del clembuterol
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1372/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pla
d'inversions per 1992 de l'IRYDA, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1373/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
a federacions esportives, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan
Ferrà del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1381/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a carnets
d'esport escolar entregats per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan Marí
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1384/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a serveis
oficials veterinaris a Eivissa i Formentera, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1385/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conveni pel
qual el Conseller sense cartera pot utilitzar dependències i
personal del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1387/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
per fomentar i promocionar les races autòctones, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Víctor Tur del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1414/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
que es destina a ajuts o promocions de l'artesania local
formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor Tur del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1415/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "defensa del medi ambient",
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.1416/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf '”pels joves del camp”,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1417/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf “per la pau i la solidaritat”,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1418/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf “en defensa del primer dret: el
treball”, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1419/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf ''per un ensenyament arrelat al
medi, democràtic i de qualitat per a tothom", formulada per la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1420/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "contra la drogodependència,
per la llibertat", formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm.142l/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "justícia i lluita contra els
processos de marginació", formulada per la Diputada Hble.
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1422/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "la dona: acabar amb la
discriminació", formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1423/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "pels drets dels immigrats",
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1424/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "en defensa dels drets i
llibertats", formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1425/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "objecció de consciència: un
dret, no un càstig", formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1426/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "per la reforma democràtica
del servei militar", formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1427/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "més cultura i més esport",
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1428/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "per la comunicació juvenil.
Els mitjans de comunicació a l'abast de la joventut",
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1429/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "el dret a l'habitatge",
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1430/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
d'actuació relatives a l'epígraf "fer créixer
l'associacionisme”, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1431/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pla per
fomentar l'ocupació juvenil, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1432/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a possibilitats
de formació i contractació que ofereix per als joves el Fons
Social Europeu, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1433/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a informació a
la joventut sobre les oportunitats i els recursos comunitaris,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1434/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats als
camps d'aventura per als joves, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1435/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a exportacions
de la moda Adlib, formulada pel Diputat Hble. Sr. Francesc
Planells del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1436/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a moda Adlib
a l'Expo 92, formulada pel Diputat Hble. Sr. Francesc Planells
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1437/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
que ha rebut l'artesania de l'illa de Formentera durant 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Francesc Planells del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1438/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a seminari
sobre prevenció de la salmonelAlosi formulada pel Diputat
Hble. Sr. Francesc Planells del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1439/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajudes per als
pescadors de litoral causades per temporals, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Vector Tur del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1448/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a extracció de
terra per a condicionament del golf de Canyamel, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 1456/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a contactes
amb ajuntaments afectats per la conducció d'aigües de sa
Marineta, formulada pel Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1457/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a millora de les
comunicacions entre Palma i Manacor, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1458/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte
d'anell viari Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 1459/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a planificació
d'actuacions en matèria de carreteres, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm.1460/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a traspassos de
competències en educació, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1461/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte de
conducció d'aigua de sa Marineta, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1463/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació del
projecte de conducció d'aigua de sa Costera, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 1464/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la Llei 6/1989, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm
1468/92.

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

Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Sobre contractacions a l'empresa SEFOBASA.

Dia 25 de febrer es varen efectuar a l'illa de Menorca
proves per contractar els integrants d'una brigada de l'empresa
Serveis Forestals de Balears SA; per tal de disposar d'una
informació fefaent sobre aquestes i poder contrastar
convenientment postures divergents que s'han fet públiques
a través de mitjans de comunicació illencs, adreçam les
següents preguntes:

Quan es varen convocar les proves per a seleccionar
els treballadors de la brigada de SEFOBASA a Menorca?
Amb expressió de les característiques d'aquesta.

Quants de candidats es presentaren?

Quants varen superar els exàmens?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de

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

Sobre qualitat dels aliments.

Quin és el contingut del conveni que pròximament
firmarà la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en relació amb la
finançació i promoció dels productes amb denominació
d'origen?

Comparteix la Conselleria les declaracions del
Director General de promoció agrària, quan afirma que "quan
es compti amb l'etiqueta de denominació d'origen, per a la
sobrassada de porc negre i per a l'oli de la serra, es potenciarà
tota una sèrie de productes autòctons que fins el moment
estaven marginats dels mercats habituals"?

Com valora la conselleria les experiències de
funcionament de les denominacions d'origen que existeixen a
les Illes Balears?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Reducció de captures de "jonquillo".

Quines són les causes que han motivat una rebaixa de
captures per dia i barca, distinta a la que la Confraria de
Pescadors d'Alcúdia havia solAlicitat i en contradicció al que
havia declarat la Direcció General de Pesca, que considera
inoportuna qualsevol modificació de la normativa?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Conveni entre el Ministeri de Sanitat i Seguretat
Social i el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la
utilització del clembuterol.

Quin és el contingut del conveni signat entre el
Ministeri de Sanitat i Seguretat Social i el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal de "cerrar filas en torno al
clembuterol y otras sustancias para el engorde ilegal de
vacuno".

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Pla d'inversions per 1992 de l'IRYDA.

Quin és el pla d'inversions per 1992 de l'IRYDA
subscrit recentment pel Conseller d'Agricultura i Pesca?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Joan Ferrà Capllonch, 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 a federacions esportives.

Quines federacions esportives han rebut subvenció
del Govern de la Comunitat Autònoma durant l'any 1991,
especificant-ne la federació, el motiu i la quantitat concedida?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les Illes

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

Carnets d'esport escolar entregats per la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.

Quants de carnets d'esport escolar del curs 1991-92
ha registrat la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
especificant-ne l'illa, i la modalitat esportiva.

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament

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

Serveis oficials veterinaris a Eivissa i Formentera.

El 24 d'octubre del 1991, el Conseller de la Funció
Pública va afirmar en resposta per escrit que es pensaven
convocar oposicions lliures per a l'ingrés al cos facultatiu
superior, escala sanitària, especialitat veterinari, de les
següents places a Eivissa-Formentera:

1. Inspector d'escorxador.
2. Veterinaris de sector.

S'han cobert les esmentades places a l'actualitat?

Palma, 19 de març del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament de

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

Conveni pel qual el Conseller sense cartera pot
utilitzar dependències i personal del Consell Insular d'Eivissa
i Formentera.

Quina classe de conveni tenen signat el Govern de la
Comunitat Autònoma i el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera per tal que el Conseller sense cartera pugui utilitzar
o fer servir les dependències de l'esmentat consell insular així
com el personal?

Palma, 23 de març del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes

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

Pressupost per fomentar i promocionar les races
autòctones.

Quin percentatge del pressupost de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca es destina a fomentar les races autòctones
de la nostra cabanya ramadera, i com es reparteix entre les
diferents illes?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes

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

Pressupost que es destina a ajuts o promocions de
l'artesania local.

- Quin percentatge del pressupost de la Conselleria
d'Indústria i Comerç es destina a ajuts o promocions de
l'artesania local de les diferents illes, provinent d'explotació
ramadera, com llana, pell i altres, i com es distribueix dins de
la nostra comunitat?

- Quina informació al respecte ha distribuït aquesta
conselleria entre les pagesos?

Palma,23 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "defensa del
medi ambient".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "defensa del medi
ambient"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Teresa Riera Maduren, 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "pels joves
del camp".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "pels joves del camp"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "per la pau
i la solidaritat" .

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "per la pau i la
solidaritat"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "en defensa del
primer dret: el treball".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "en defensa del primer
dret: el treball"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "per un
ensenyament arrelat al medi, democràtic i de qualitat per a
tothom".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "per un ensenyament
arrelat al medi, democràtic i de qualitat per a tothom"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "contra la
drogodependència, per la llibertat".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "contra la
drogodependència, per la llibertat"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "justícia i
lluita contra els processos de marginació".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "justícia i lluita contra
els processos de marginació"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "la dona:
acabar amb la discriminació".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "la dona: acabar amb la
discriminació"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "pels drets dels
immigrats" .

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "pels drets dels
immigrats"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "en defensa
dels drets i llibertats".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "en defensa dels drets i
llibertats"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "objecció de
consciència: un dret, no un càstig".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
manca el Govern relatives a l'epígraf "objecció de consciència:
un dret, no un càstig"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "per la
reforma democràtica del servei militar".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "per la reforma
democràtica del servei militar"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "més cultura
i més esport".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "més cultura i més
esport"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "per la
comunicació juvenil. Els mitjans de comunicació a l'abast de
la joventut".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "per la comunicació
juvenil. Els mitjans de comunicació a l'abast de la joventut"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "el dret a
l'habitatge".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "el dret a l'habitatge"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
Teresa Riera 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.

Mesures d'actuació relatives a l'epígraf "per créixer
l'associacionisme".

D'acord amb les resolucions relatives al Pla Balear
Jove aprovades pel Parlament.

Quines mesures concretes d'actuació ha posat en
marxa el Govern relatives a l'epígraf "per créixer
l'associacionisme"?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
Teresa Riera 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.

Pla per fomentar l'ocupació juvenil.

Quin pla té el Govern de la Comunitat Autònoma per
fomentar l'ocupació juvenil?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa dcl Parlament de les Illes Balears.

AD)
Teresa Riera 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 possibilitats de formació i contractació que
ofereix per als joves el Fons Social Europeu.

Què ha fet el Govern de la Comunitat Autònoma per
aprofitar les possibilitats de formació i contractació que
ofereix pels joves el Fons Social Europeu?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
Teresa Riera 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.

Informació a la joventut sobre les oportunitats i els
recursos comunitaris.

Com es fa arribar a la joventut la informació sobre
les oportunitats i els recursos comunitaris?

Palma, 24 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
Teresa Riera 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Sobre activitats als camp d'aventura per als joves.

1.- Com es fan arribar als ajuntament les ofertes
d'activitats relatives a camps d'aventura per als joves?

2.- Aquesta informació, inclou clarament les passes
que cal seguir per demanar un conveni entre l'ajuntament i la
conselleria per al desenvolupament d'aquesta activitat?
Quines són, aquestes passes?

3.- Quins criteris de selecció hi ha entre els
ajuntaments que ho demanen?

4.- Quants d'ajuntaments han signat conveni amb la
Direcció General de Joventut, el darrer any, en relació amb el
desenvolupament dels camps d'aventura? Especificant-ne el
nom del municipi i la quantia de la subvenció adjudicada.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
Francesc Planells 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.

Exportacions de la moda Adlib.

Quin ha estat l'import de les exportacions de la moda
Adlib durant els anys 1987, 88, 89, 90 i 91 (especificat per
anys)?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
Francesc Planells 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.

Moda Adlib a l'Expo 92.

Quina és la manifestació prevista de la moda Adlib a
l'Expo 92 de Sevilla?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
Francesc Planells 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.

Subvencions que ha rebut l'artesania de l'illa de
Formentera durant 1991.

Quines subvencions o ajudes ha rebut durant l'any
1991 l'artesania de l'illa de Formentera?

Palma, 24 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
Francesc Planells 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.

Seminari sobre prevenció de la salmonelAlosi.

Pensa la Conselleria de Sanitat fer juntament amb la
Federació Hotelera d'Eivissa i la PIMEEF qualque seminari
de l'estudi per a la prevenció de la salmonelAlosi a les illes
Pitiüses?

Palma, 24 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes

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

Ajudes pels pescadors de litoral causades per
temporals.

Així com hi ha subvencions o ajudes en cas de danys
greus, per l'agricultura, inundacions, calabruix i secades greus
i altres; hi ha algun tipus d'ajuda pels pescadors de litoral, en
cas de pèrdues causades per mal temps a la mar, tant per les
pròpies embarcacions com pels ormetjos artesanals que
s'utilitzen?

Palma, 24 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

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.

Extracció de terra per condicionament del golf de
Canyamel.

La Llei d'espais naturals i de règim urbanístic de les
àrees d'especial protecció de les Illes Balears, aprovada el 30
de gener del 1991, declarava Àrea Natural d'Especial Interès
la zona anomenada Torrent de Canyamel, espai que comprèn
el llit del torrent i els seus marges des de les cares d'Anyana
fins a la platja de Canyamel.

L'article 7è, apartat 3 de l'esmentada llei indica que
no es permet transformar la natura dels terrenys protegits ni
lesionar els seus valors ecològics o paisatgístics.

Té coneixement el Govern balear que en aquest
indret, dins la zona humida i la pineda, s'està extraient terra
que és emprada en el condicionament del camp de golf de
Canyamel, i en el seu lloc s'hi aboquen escombraries i
pedreny, destrossant el pinar?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Contactes amb ajuntaments afectats per la conducció
d'aigües de sa Marineta.

Quins contactes ha tingut el Govern de les Illes
Balears amb els ajuntaments afectats de cara a la canalització
de les aigües de sa Marineta?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Millora de les comunicacions entre Palma i Manacor.

Quins projectes té el Govern de les Illes Balears de
cara a la millora de les comunicacions entre Palma i Manacor?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

P r o j e c t e  d ' a n e l l  v i a r i
Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx.

Existeix cap projecte concret de cara a la construcció
d'un anell viari Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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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.

Planificació d'actuacions en matèria de carreteres.

Quina planificació està seguint el Govern de les Illes
Balears de cara a les seves actuacions en matèria de
carreteres?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Traspassos de competències en educació.

Quan creu el Govern de les llIes Balears que es
produiran els possibles traspassos de les competències en
educació, derivats de la signatura dels "Acords Autonòmics"?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Projecte de conducció d'aigua de sa Marineta.

Existeix cap projecte de conducció de l'aigua de sa
Marineta cap a Palma?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
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.

Situació del projecte de conducció de l'aigua de sa
Costera.

Quina és la situació actual del projecte de conducció
de l'aigua de sa Costera (Sóller) a Palma.

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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 de la Llei 6/1989.

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

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

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

Palma, 26 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 31 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 a l'Hble. Sr. Conseller adjunt a la
Presidència, relativa a finalitat de l'article 3 del Decret 3/92 de
16 de gener, sobre regulació de subvencions, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Francesc Obrador, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1362/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a relació
normativa CE sobre protecció animal i les matances,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1367/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a presentació
del Govern al Parlament de l'auditoria d'IFEBAL del 1991,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1378/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris de
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en
el Pla de carreteres de Menorca per donar prioritat a la
construcció del tercer carril a "sa costa de s'Índio" i al
terrabuit, formulada pel Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1383/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a estudi de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del
tipus d'aigua que depurarà la depuradora central de
Formentera, formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1447/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projecte
d'instalAlació d'un càmping de primera categoria i de 1000
places a Es Ca Marí, Formentera, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1452/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a restauració
de l'edifici de Can Fàbregues, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1455/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
competències en matèria de comerç interior, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 1462/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a proveïment
d'aigua potable a Palma, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1465/92.

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

Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Francesc Obrador Moratinos, Diputat del Parlament

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

Quina finalitat té l'article 3 del Decret 3/92, de 16 de
gener, sobre regulació de subvencions?

Palma, 24 de març del 1992.
El Diputat:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de

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

Relació normativa CE sobre protecció animal i les
"matances".

Com afectarà a la tradició de "fer matances" la
normativa de la Comunitat Europea sobre la protecció

d'animals que sembla que està a punt de sortir?

Palma, 23 de març del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de

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

Quan presentarà el Govern de la Comunitat Autònoma
al Parlament l'auditoria d'Ifebal de 1991?

Palma, 25 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Antoni Gómez Arbona, Diputat del Parlament de les

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

Quins criteris ha utilitzat la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori en el Pla de carreteres de
Menorca per donar prioritat a la construcció del tercer carril a
"sa costa de s'Índio" i al terrabuit en lloc de desviament de la
carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries?

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes

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

Ha fet la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori algun estudi del tipus d'aigua que depurarà la
depuradora central de Formentera i té previst en el projecte que
es puguin aprofitar aquestes aigües per l'agricultura?

Palma, 26 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes

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

Creu el Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori que el projecte d'instalAlació d'un càmping de
primera categoria i de 1000 places a Es Ca Marí, Formentera,
compleix la normativa urbanística vigent?

Palma, 26 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

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

Restauració de l'edifici de Can Fàbregues.

En quina situació es troba la restauració i projecte
d'ús de l'edifici de Can Fàbregues?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

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

Competències en matèria de comerç interior.

Creu el Govern de les Illes Balears que dels "Acords
Autonòmics" se'n deriven competències en matèria de comerç
interior?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Proveïment d'aigua potable a Palma.

Quins són els projectes del Govern de les Illes
Balears de cara a assegurar el proveïment d'aigua potable a
Palma?

Palma, 27 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 31 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. 1364/92, relativa a
derogació Decret 3/1992 sobre regulació de subvencions, 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 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Derogació Decret 3/1992 sobre regulació de
subvencions.

En el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears de dia 16 de febrer del 1992 es publica un Decret
del Govern, núm. 3/92, sobre regulació de subvencions.

En el seu article 3 es disposa la possibilitat que la
Conselleria adjunta a la Presidència pugui concedir
subvencions sense finalitat específica concreta, que tendran
caràcter d'ajudes a fons perdut i no estaran subjectes a cap
justificació. El Grup Parlamentari SOCIALISTA considera que
aquest tipus de subvencions es poden considerar no ajustades
a dret, i per tot això proposa la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a derogar el Decret 3/1992 de 16 de
gener sobre regulació de subvencions.

Palma, 24 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 31 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. 1454/92, relativa a
normalització lingüística a aconteixements esportius, amb
solAlicitud de tramitació davant el Ple.
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D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Normalització lingüística a aconteixements
esportius.

Atès que a nombroses proves esportives que es
celebren a les Illes Balears, a la documentació no s'utilitza la
nostra llengua, i per tant no es tenen en compte l'Estatut
d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística i, fins i tot,
els preceptes constitucionals.

Així mateix, a moltes de les proves esportives
dependents del Consejo Superior de Deportes,
desenvolupades a les Illes Balears, tampoc s'utilitza la nostra
llengua en condicions de normalitat.

A la vegada, hem de constatar que a l'esport en
general la normalització lingüística ha avançat molt poc.

És per això que el Grup Parlamentari PSM I EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI.

1.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita als
organismes esportius internacionals, entre ells la FISU
(Federació Internacional d'Esport Universitari), i Comitè
Olímpic Internacional que reconeguin la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, com a llengua oficial per a les
activitats esportives internacionals que es celebrin a les Illes
Balears, d'acord amb el que preveu l'Estatut d'Autonomia, la
Llei de Normalització Lingüística i els preceptes
constitucionals.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Consejo
Superior de Deportes que a les activitats esportives que
s'organitzin a les Illes Balears, dependents d'aquest
organisme, sigui reconeguda i utilitzada la nostra llengua com
a llengua oficial, d'acord amb l'ordenament jurídic actual.

3.- El Parlament de els Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma, consells insulars, ajuntaments i
federacions esportives, que a les activitats esportives que
s'organitzen a les Illes Balears sigui utilitzada la nostra
llengua en condicions de normalitat.

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

VI.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

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.
269/92, relativa a les accions a través del conveni d'assistència
tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la CAIB al 1986.

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

A)
Palma de Mallorca, 23 de juny del 1986.

REUNITS

D'una part l'IlAlm. Sr. Ramon Querol Muller com a
Director General de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (d'ara
endavant IGME), amb seu a Madrid, c/. Ríos Rosas, 23, actuant
en la representació legal d'aquest.

I d'altra, el Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas Fons,
President del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en la representació legal que d'aquesta té atribuïda.

De conformitat amb l'establert en el punt tercer del
conveni marc vigent entre ambdós organismes subscriuen el
present

ACORD ESPECÍFIC PER AL 1986

ÍNDEX

1. Introducció.

2. Estudis hidrològics i sondeigs d'investigació.

3. Altres estudis.

4. Finançació per organismes de les activitats.

1. Introducció

Es descriuen a continuació, breument, els estudis que
es portaran a terme durant el 1986, distingint entre estudis
hidrogeològics, sondeigs d'investigació i altres tipus d'estudis.

2. Estudis hidrogeològics

Es realitzaran els següents estudis:

2.1.1. Seguiment de les xarxes piezomètriques i de
qualitat de l'aigua subterrània a les Illes Balears.

2.1.2. Estudi de l'evolució qualitativa i quantitativa de
les aigües subterrànies de les Illes Balears.

2.1.3. Realització d'un inventari mecanitzat de les
captacions efectuades amb anterioritat a la promulgació del
Decret 3382/73, a les illes de Menorca i Eivissa.
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2.1.4. Estudi per a la localització de zones
preferencials per a injecció d'aigües pluvials a la província de
Balears.

2.1.5. Estudis per a la ubicació de punts de
tractament de residus sòlids urbans, des de l'exclussiu punt de
vista de protecció de la qualitat de les aigües subterrànies. Es
preveu la realització de tres estudis.

2.1.6. Estudis d'evolució hídrica als termes
municipals de Fornalutx, Binissalem, Maó i Llucmajor.
Prevists a Calvià i Sant Joan de Labritja.

2.1.7. Recopilació, anàlisi i reiniciació de la
investigació hidrogeològica realitzada fins ara a la serra Nord
de Mallorca. Es realitzarà per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en colAlaboració amb l'IGME.

2.2. Sondeigs

2.2.1. Sondeigs d'investigació de petit diàmetre.
Realització del perfil Peguera-es Capdellà, amb l'execució
estimada d'un total de cinc sondeigs a concloure en el proper
exercici.

2.2.2. Sondeigs d'investigació de gran diàmetre. Es
realitzaran a Costitx-Lloret, que no pogué executar-se a
l'exercici passat per endarreriment en l'obtenció dels permisos
de propietat, i a Maó.

3. Altres estudis

Els estudis previstos per al 1986 per altres divisions
de l'IGME són:

- Cartografia geològica de l'Illa de Menorca, escala
1:25.000.

4. Finançament per organismes de les activitats

El finançament global estimat de les activitats
descrites ascendeix a la quantitat de 58.000.000 pts., de les
quals 53.000.000 pts. seran finançades per l'IGME, i els
6.000.000 pts. restants aniran a càrrec de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dedicats a la realització de
l'apartat 2.1.3.

I en prova de conformitat per tot l'anterior, signen
ambdues parts el present Acord Específic per al 1986 en la
data abans indicada.

Per l'IGME:
Ramon Querol i Muller.
Director.

Per la CA de Balears:
Gabriel Cañellas i Fons.
President.

INFORME ANUAL D'ACTIVITATS
1986
BALEARS, DESEMBRE 1986

ÍNDEX

1. Estudis d'infraestructura

1.1. Sondeigs d'investigació

1.2. Actualització d'estudis

1.3. Assaigs de bombeig

1.4. Banc de dades

2. Control d'aqüífers

2.1. Control piezomètric

2.2. Control de qualitat

3. Estudis de qualitat i contaminació

4. Estudis de suport i assessorament

5. Altres treballs

1. Estudis d'infraestructura

1.1. Sondeigs d'investigació

Destinats a perfeccionar els mecanismes d'intrusió
d'aigua de mar a la unitat de Calvià, zona de la Vall Verda, i
conèixer el grau de connexió entre les distintes subunitats de
l'esmentada unitat hidrogeològica.

S'han realitzat:

Sondeig d'investigació primer de la Vall Verda.
Profunditat final 570 m.

No s'ha definit clarament l’encavalcament suposat
d'aquesta subunitat sobre la base cretàcica autòctona.

Sondeig d'investigació segona de la Vall Verda.
Profunditat final 530 m.

Igual resultat que l'anterior.

1.2. Actualització d'estudis

S'ha dissenyat una xarxa específica de control
piezomètric i de qualitat per obtenir un seguiment en detall dels
aqüífers posats fa poc en explotació, com són els de Calvià amb
les captacions de ses Algorfes, i el d'Alaró amb les captacions
de Son Perot Fiol, Son Palou i Son Torrella. En aquesta xarxa,
composta per 18 punts aqüífers, mesurats cada 15 dies, s'hi
inclouen les captacions de s'Extremera, sa Vileta i es Pont
d'Inca, amb l'objectiu d'estudiar la seva recuperació després de
la sequera del trienni 1981-83.

1.3. Assaigs de bombeig

S'han realitzat un total de 24 assaigs per determinar
cabals d'explotació que garanteixin els proveïments proposats,
a la vegada que permeten millorar el grau de coneixement dels
diferents aqüífers.

Mallorca 13 assaigs   7
Menorca   8 assaigs   1
Eivissa   3 assaigs   6
TOTAL 24 assaigs 14

1.4. Banc de dades

S'han inventariat 126 punts aqüífers per a l'Arxiu de
punts aqüífers, segons model IGME, que consta de:
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- Situació geogràfica
- Dades constructives i sistemes d'extracció d'aigua
- Dades hidrogeològiques

2. Control d'aqüífers

2.1. Control piezomètric

Illa de Mallorca.

La xarxa piezomètrica general està constituïda per
200 punts aqüífers. S'han realitzat un total de 435 mesures de
nivell piezomètric.

La xarxa de seguiment específica està constituïda per
18 punts, en els quals s'han realitzat 360 mesures.

Illa d'Eivissa

La xarxa està constituïda per 70 punts. S'han
realitzat 48 mesures a la campanya de juliol de 1986.

Total mesures piezomètriques 843

Amb aquestes mesures periòdiques de variació de
nivells, s'obtenen les dades necessàries per respondre les
diverses solAlicituds realitzades en virtut de la disposició
addicional 8a. de la Llei d'aigües.

2.2. Control de qualitat

Illa de Mallorca.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 143 punts de control, i la de seguiment específic
de la intrusió d'aigua de mar per 157 punts.

Ambdues xarxes han estat sobredimensionades per
facilitar la presa de mostres representatives.

S'han pres 39 mostres per realitzar anàlisis
químiques completes pel Centre d'Anàlisis d'Aigües, SA. El
mateix laboratori ha realitzat 4 anàlisis químiques especials,
per al control de l'abocador de residus sòlids de Son Reus.

S'han realitzat 5 registres de salinitat en profunditat
per conèixer les variacions de la interfase aigua dolça-aigua
salada a l'aqüífer costaner la Vall Verda sotmès a procés
d'intrusió d'aigua de mar.

S'ha analitzat el contingut en clorurs de 710 mostres
d'aigua per complementar la informació obtinguda amb les
anàlisis químiques completes.

Illa d'Eivissa.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 45 punts, i la d'intrusió marina per 20.

S'han realitzat 23 anàlisis químiques completes i 20
de clorurs.

388 anàlisis simplificades CI. Punts singulars.

Total d'anàlisis:

Mallorca:

126 anàlisis quím. completes 3 9  a n à l i s i s  q u í m .
completes

8         "           "     especials 4        "            "    
especials

239     "       simplificades Cl. 710   "       simplificades
Cl.

Eivissa:

34 anàlisis quím. completes 2 3  a n à l i s i s  q u í m .
completes

11      "       simplificades Cl. 20     "       simplificades

Menorca:

22 anàlisis quím. completes
48      "       simplificades Cl.

TOTAL:

182 anàlisis quím. completes 6 2  a n à l i s i s  q u í m .
completes

8         "           "     especials 4        "            "    
especials

636     "       simplificades Cl. 730   "       simplificades
Cl.

3. Estudis de qualitat i contaminació.

- Informe de control piezomètric i de qualitat de
l'aigua subterrània a l'entorn de l'abocador de residus sòlids de
Son Reus. Palma. Període 1981-1986. Novembre 1986.

- Informe sobre el perímetre regable de Santa Eulàlia,
illa d'Eivissa, aprovat per Reial Decret 1104/1982 de 26 de
març.

- Informe preliminar sobre la reutilització de les aigües
residuals tractades a la nova depuradora de la zona costanera
Arenal-Regana del terme municipal de Llucmajor amb fins
agrícoles. Mallorca. Juliol 1986.

- Informe sobre el pla especial d'ordenació del polígon
Cas Tresorer, Palma. Setembre 1986.

- Informe previ per a l'eliminació d'aigües residuals
tractades de la urbanització Los Delfines mitjançant sondeigs
d'observació. Ciutadella de Menorca. Abril 1986.

Informe per a l'evacuació d'aigües residuals tractades
de Son Xoriguer, Cala en Bosc i Cap d'Artrutx. Ciutadella de
Menorca. Abril 1986.

Informe preliminar per a la ubicació d'un sondeig
d'injecció per a l'eliminació de les aigües residuals de
Puigpunyent. Gener 1986.

Informe hidrogeològic per a la ubicació d'un abocador
de residus sòlids urbans de la mancomunitat d'Es Raiguer.
Mallorca. Maig 1986.

4. Estudis de suport i assessorament.

Estudis de racionalització en l'ús de les aigües
subterrànies als municipis de Fornalutx, Maó, Binissalem i
Llucmajor.

Estudis de contrastació i verificació de les hipòtesis de
l'Estudio de la evolución de los recursos subterráneos en las
Islas Baleares en diversas altemativas pluviométricas
supuestas para el próximo futuro (colAlecció Informe 1984) per
al trienni 1984-1986 a partir de dades obtingudes el 1985.
Mallorca. Abril 1986.
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Inici de la fase d'investigació a Eivissa, per a la
ubicació d'una desalinitzadora per a proveïment de la ciutat,
amb seguiment del sondeig d'investigació que s'efectua amb
càrrec al pressupost de GESA.

Seguiment del sondeig de Can Negret, Alaró,
realitzat per EMAYA per al proveïment de Palma.

Seguiment de l'execució i assaigs dels sondeigs de
Sant Joan de Labritja i Felanitx, realitzats per l'IGME, dins el
programa de treball de 1986, en conveni amb la Comunitat
Autònoma de Balears.

Sant Joan de Labritja: profunditat total 260 m. Cabal
0,5 l/seg.

Felanitx: profunditat total 150 m. Cabal 12 l/seg.

Reunions: 4 amb el comitè mixt de seguiment de les
activitats previstes en el Programa de treballs per al 1986,
dins el conveni amb la Comunitat Autònoma.

3 amb EMAYA per a ubicar el nou sondeig de
proveïment de Can Negret i el sondeig d'investigació previst
per estudiar l'entorn de l'abocador de Son Reus.

12 amb el Director Provincial d'Indústria i Energia
per a presentar al Delegat del Govern una relació mensual de
treballs realitzats per l'IGME.

3 amb el Sr. Fernando Dameto en qualitat de
l'Associació de Proveïdors d'Aigües a Balears.

Informes tècnics per a realització de sondeigs
residuals del Decret 3382/73

Total 65 informes

Informes tècnics Llei d'aigües AAS 287
CAS  23

Confirmació sobre i. vinculants 175

5. Altres treballs

- Curs d'impacte ambiental

- 2 concursos per a ingrés i consolidació del lloc a
l'IGME

- 1 seminari d'aigües subterrànies celebrat a Palma,
d'acord amb el Programa de les Nacions Unides per al medi
ambient i l'Organització Mundial de la Salut.

- 1 perfeccionament en el maneig de programes
d'ordinadors a Madrid

- Mecanografia, gestions bancàries i diversos.

Palma, 23 de desembre del 1986.
Alejandro Roso Sanchez.

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.
270/92, relativa a les accions a través del conveni d'assistència
tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la CAIB al 1987.

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

B)
Palma de Mallorca, 1 de juliol del 1987.

REUNITS

D'una part l'IlAlm. Sr. Emilio Llorente Gómez com a
Director General de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (d'ara
endavant IGME), amb seu a Madrid, c/. Ríos Rosas, 23, actuant
en la representació legal d'aquest.

I d'altra, l'Honorable Sr. Gaspar Oliver i Mut,
Conseller de Comerç i Indústria de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, actuant en representació legal d'aquesta per
Acord del Consell de Govern de 11 de maig del 1987.

De conformitat amb l'establert en el punt tercer del
conveni marc vigent entre ambdós organismes subscriuen el
present

ACORD ESPECÍFIC PER AL 1987

ÍNDEX

1. Introducció.

2. Estudis hidrològics i sondeigs.

3. Altres estudis.

4. Finançació per organismes de les activitats

1. Introducció

Es descriuen a continuació, breument, els estudis que
es portaran a terme durant el 1986, distingint entre estudis
hidrogeològics, sondejos d'investigació i altres tipus d'estudis.

2. Estudis hidrogeològics

Es descriuen a continuació, molt breument, els estudis
que es portaran a terme durant el 1987, tot fent distinció entre
estudis hidrogeològics, sondeigs i altres tipus d'estudis:

2.1.1. Seguiment de les xarxes piezomètriques i de
qualitat de l'aigua subterrània a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa, per a actualització dels recursos subterranis de la
província.

2.1.2. Assessorament de les distintes administracions
públiques en matèria d'aigües subterrànies a la conca de Balears
(continuació).
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2.1.3. Projecte derivat de l'estudi Mecanización de
puntos acuíferos de la provincia de Baleares.

2.1.4. Estudis per a la ubicació de punts de
tractament de residus sòlids urbans i altres focus de
contaminació, des de l'exclusiu punt de vista de protecció de
la qualitat de les aigües subterrànies. Es preveu la realització
d'estudis a Alaró, Santa Margalida, Sant Antoni de Portmany
i altres localitats.

2.1.5. Estudis per a evacuació d'aigües residuals
tractades a Llucmajor, s'Arenal, Cala Blanca (Ciutadella de
Menorca) i Son Gual (Palma).

2.1.6. Continuació de la investigació hidrogeològica
realitzada fins ara a la serra Nord de Mallorca. Es realitzarà
en colAlaboració entre l'IGME i la Comunitat Autònoma. Es
preveu la realització de sondeigs d'investigació als
assenyalats al primer informe i aprofundir en els estudis dels
aqüífers de la Font de la Vila i de la zona Andratx-Calvià.

2.1.7. Estudi de la possible recàrrega de l'aqüífer de
Santa Eulàlia amb aigua del riu del mateix nom.

2.1.8. Estudi de les possibles conseqüències de
l'extracció d'aigua salada al pla d'Eivissa per a la
desalinitzadora, sobre els processos d'intrusió d'aigua de mar.

2.2. Sondeigs d'investigació

Finalització del perfil Peguera-es Capdellà iniciat
l'any anterior.

2.3. Seguiment de sondeigs

2.3.1. Sondeigs per al proveïment de Palma

2.3.2. Sondeigs per a evacuació d'aigües residuals a
Llucmajor i s'Arenal.

2.3.3. Sondeig per al control de qualitat a l'entorn de
Son Reus.

3. Altres estudis

Els estudis previstos per al 1987 per altres divisions
de l'IGME són:

- Continuació de la cartografia geològica de l'Illa de
Menorca, escala 1:25.000.

4. Finançament per organismes de les activitats

El finançament global estimat de les activitats
descrites ascendeix a la quantitat de 33.000.000 pts., dels
quals 28.000.000 pts. seran finançades per l'IGME, i els
5.000.000 pts. restants aniran a càrrec de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

I en prova de conformitat per tot l'anterior, signen
ambdues parts el present Acord Específic per al 1987 en la
data abans indicada.

Per l'IGME:
Emilio Llorente Gómez.
Director.

Per la CA de Balears:
Gaspar Oliver i Mut.
Conseller de Comerç i Indústria.

DIRECCIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES I
GEOTÈCNIA
INFORME ANUAL D'ACTIVITATS
1987 - BALEARS

1. Estudis d'infraestructura

1.1. Sondeigs d'investigació

Mallorca.

Destinats a perfeccionar els mecanismes d'intrusió
d'aigua de mar a la unitat de Calvià, zona de la Vall Verda, i
conèixer el grau de connexió entre les distintes subunitats de
l'esmentada unitat hidrogeològica.

Realització del tercer sondeig, amb profunditat final
de 317 m. que definí l’encavalcament entre la unitat salinitzada
de la Vall Verda sobre la unitat autòctona, a la zona de sa Cova,
i la independència d'ambdues unitats.

Eivissa

Realització d'un sondeig, profunditat actual (18.12.87)
490 m, per comprovar l'existència en profunditat de la unitat
calisses d'Eivissa i el seu grau de salinització, amb la finalitat
de bombejar d'aquest aqüífer per a la projectada planta
desalinitzadora, sense haver de realitzar les extraccions del
quaternari, cosa que potencialment produiria un major
desequilibri en el balanç hídric de la unitat.

1.2. Actualització d'estudis

S'ha dissenyat una xarxa específica de control
piezomètric i de qualitat per obtenir un seguiment en detall dels
aqüífers posats fa poc en explotació, com són els de Calvià amb
les captacions de ses Algorfes, i el d'Alaró amb les captacions
de Son Perot Fiol, Son Palau i Son Torrella. En aquesta xarxa,
composta per 18 punts aqüífers, mesurats cada 15 dies, s'hi
inclouen les captacions de s'Extremera, sa Vileta i es Pont
d'Inca, amb l'objectiu d'estudiar la seva recuperació després de
la sequera del trienni 1981-83.

1.3. Assaigs de bombeig

S'han realitzat un total de 15 assaigs per determinar
cabals d'explotació que garanteixin els proveïments proposats,
a la vegada que permeten millorar el grau de coneixement dels
diferents aqüífers.

Mallorca   8
Menorca   1
Eivissa   6

TOTAL 15

1.4. Assaigs d'injecció

Es realitzaran per determinar la qualitat de base de
l'aigua de l'aqüífer, la transmissivitat de l'aqüífer i dictamen
sobre possibles afeccions a captacions existents.

S'han realitzat:

Injeccions pluvials Mallorca 11
Injeccions pluvials i residuals Menorca   1

12
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2. Control d'aqüífers

2.1. Control piezomètric

Illa de Mallorca.

La xarxa piezomètrica general està constituïda per
200 punts aqüífers. S'han realitzat un total de 435 mesures de
nivell piezomètric.

La xarxa de seguiment específica està constituïda per
18 punts, en els quals s'han realitzat 371 mesures.

Illa d'Eivissa

La xarxa està constituïda per 70 punts. S'han
realitzat 56 mesures a la campanya de juliol de 1987.

Total mesures piezomètriques 863

Amb aquestes mesures periòdiques de variació de
nivells, s'obtenen les dades necessàries per respondre les
diverses solAlicituds realitzades en virtut de la disposició
addicional 6a. de la Llei d'aigües.

2.2. Control de qualitat

Illa de Mallorca.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 143 punts de control, i la de seguiment específic
de la intrusió d'aigua de mar per 157 punts.

Ambdues xarxes han estat sobredimensionades per
facilitar la presa de mostres representatives.

S'han pres 126 mostres per realitzar anàlisis
químiques completes pel Centre d'Anàlisis d'Aigües, SA. El
mateix laboratori ha realitzat 8 anàlisis químiques especials,
per al control de l'abocador de residus sòlids de Son Reus.

S'ha analitzat en el laboratori de l'IGME de Palma el
contingut en clorurs de 636 mostres d'aigua per complementar
la informació obtinguda amb les anàlisis químiques
completes.

Illa d'Eivissa.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 45 punts, i la d'intrusió marina per 20.

S'han realitzat 34 anàlisis químiques completes i 11
de clorurs.

Illa de Menorca.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 42 punts, i la d'intrusió marina per 48.

S'han realitzat 22 anàlisis químiques completes i 48
de clorurs

Total d'anàlisis:

Anàlisis químiques completes:

Mallorca 134
Eivissa   34
Menorca   22

TOTAL 190

Anàlisis clorurs. Laboratori IGME Palma:

Mallorca 577
Eivissa   11
Menorca   48

TOTAL 636

3. Estudis de qualitat i contaminació.

- Informe sobre afeccions a la font de Santa Catalina,
Menorca. Petició de la Direcció General d'Indústria.

- Informe sobre eliminació d'efluents líquids de la
factoria de Conserves Rosselló, Mallorca. Petició de la
Conselleria de Sanitat.

- Informe sobre viabilitat tècnica, des de l'exclusiu
punt de vista de protecció de la qualitat de l'aigua subterrània,
de l'abocador de residus sòlids urbans de Santa Margalida.
Petició de l'Ajuntament.

- Informe per a l'eliminació d'aigües residuals a
l'urbanització Club Platja de Muro, Mallorca.

- Informe sobre l'abocador de residus sòlids a Son
Reus, Mallorca.

- Informe sobre l'abocador de residus sòlids urbans
d'Alaró, Mallorca.

- Informe sobre evacuació d'aigües residuals urbanes
d'Alaró, Mallorca.

4. Estudis de suport i assessorament.

- Estudis de localització de zones preferencials per a
la recàrrega artificial d'aqüífers amb aigües pluvials a les Illes
Balears.

Realitzat per Geo-Agua, entregat a desembre del 1987.

- Avaluació quantitativa i qualitativa de les aigües
subterrànies a les Illes Balears.

En redacció de l'informe final. Realitza Geo-Agua.

 - Seguiment del sondeig que realitza EMAYA a Alaró
per al proveïment de Palma, marcat per l'IGME i realitzat amb
pressupost EMAYA.

- Seguiment i control de realització del sondeig per a
investigació de la qualitat de l'aigua subterrània a Son Reus,
Palma. Contractat per EMAYA.

Reunions:

- Comitè de seguiment de les activitats previstes en el
programa de treballs per al 1987, dins el Conveni amb la
Comunitat Autònoma Balear.

- EMAYA per marcar els sondeigs de control de
l'abocador de Son Reus, proveïment a Palma a Can Negret i
Lloseta.
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- Direcció Provincial d'Indústria, per a presentar i
tractar les relacions mensuals de treballs realitzats per
l'IGME.

-President de l'Associació de Proverdors d'Aigües a
Balears.

- Servei Hidràulic de Balears i coordinador del
MOPU.

-IRYDA i SERYDA

- Serveis tècnics de l'Ajuntament de Llucmajor per
a estudiar l'evacuació d'aigües pluvials.

- Reunions a l'aeroport per a estudiar l'evacuació
d'aigües pluvials.

- Batle i Delegat del Govern a Eivissa.

Informes tècnics per a realització de nous sondeigs.

Redacció del nou model per a la realització
d'informes tècnics per a solAlicituds de noves captacions
d'acord amb la Llei d'aigües.

- Informes tècnics d'autoritzacions d'aigües
subterrànies: 287

- Informes tècnics de concessions d'aigües
subterrànies: 23

- Confirmacions d'informes vinculants residuals del
Decret 3382/73: 175

5. Altres treballs

- Preparació de comunicació i assistència al IV
Simpòsium d'Hidrogeologia, celebrat a Palma.

Palma, 21 de desembre del 1987.
Alejandro Roso Sánchez.

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.
271/92, relativa a les accions a través del conveni
d'assistència tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la
CAIB al 1988.

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

C)
Palma de Mallorca, 30 de novembre del 1988

REUNITS

D'una part l'IlAlm. Sr. Emilio Llorente Gómez com a
Director General de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (d'ara
endavant IGME), amb seu a Madrid, c/. Ríos Rosas, 23, actuant
en la representació legal d'aquest.

I d'altra, l'IlAlm. Sr. Lluís Morano i Ventayol, Director
General d'Indústria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, actuant en representació de la Conselleria de Comerç
i Indústria.

De conformitat amb l'establert en el punt tercer del
conveni marc vigent entre ambdós organismes subscriuen el
present

ACORD ESPECÍFIC PER AL 1988

ÍNDEX

1. Introducció.

2. Estudis hidrològics i sondeigs.

3. Altres estudis.

4. Finançació per organismes de les activitats

1. Introducció

Es descriuen a continuació, molt breument, els estudis
que es portaran a terme durant el 1988, distingint entre estudis
hidrogeològics, sondeigs d'investigació i altres tipus d'estudis.

2. Estudis hidrogeològics i sondeigs

2.1. Estudis hidrogeològics.

Es realitzaran els següents estudis:

2.1.1. Finalització dels estudis de recàrrega de l'aqüífer
de Santa Eulàlia amb aigua del riu del mateix nom i de les
possibles conseqüències de les extraccions d'aigua salada al pla
d'Eivissa sobre els processos d'intrusió marina, per a la
projectada desalinitzadora.

2.1.2. Seguiment de les xarxes piezomètriques i de
qualitat de l'aigua subterrània a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa, per a l'actualització dels recursos hídrics de la
província.

2.1.3. Continuació de la investigació hidrogeològica
de la serra Nord de Mallorca, amb la realització de sondeigs
d'investigació amb la màquina de l'IGME.

Es preveu l'execució de dos sondeigs a la zona de ses
Ufanes.

2.1.4. Estudi per al disseny, realització i control d'una
xarxa de vigilància de la qualitat de l'aigua a la zona saturada
i no saturada de l'entorn de l'abocador de residus sòlids urbans
de Son Reus. 1988-1989-1990.



1110 B.O.P.I.B. Núm. 28 - 9 d’abril del 1992

2.1.5. Experiència de recàrrega artificial amb aigües
pluvials als aqüífers plio-quaternaris del pla de Palma i pla de
sa Pobla. 1988-1989-1990.

2.1.6. Projecte de realització d'assaigs de bombeig
per a la determinació de cabals d'explotació, que permetin
emetre els informes tècnics corresponents a les concessions
solAlicitades. 1988-1989-1990.

2.1.7. Estudis de les zones saturades i no saturades
del pla de Sant Jordi, regats amb aigües residuals urbanes.
1988-1989-1990.

2.1.8. Estudi del possible deteriorament causat per
la injecció d'aigües residuals al te rme d'Alcúdia, per a
l'aprovació definitiva de les NN.SS. d'aquest terme municipal.

2.2. Sondeigs d'investigació-producció

Es realitzarà un sondeig de producció al terme de
Costitx.

2.3. Seguiment de sondeigs

Es realitzaran aixecaments litològics i control
d'assaigs de bombeig a les captacions realitzades per
EMAYA al terme d'Alaró, per a proveïment de Palma.

3. Altres estudis

- Realització de perfils geoelàctrics de detall al Pla
de Palma, complementari de l'estudi de l'apartat 2.1.7.

- Realització del mapa de riscs de Menorca.

4. Finançament per organismes de les activitats

El finançament global estimat de les activitats
descrites ascendeix a la quantitat de 54.950.507 pts., dels
quals 54 .950.507 pts. seran finançades per l'IGME, i els
3.000.000 pts. restants aniran a càrrec de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dedicades a l'execució del
sondeig descrit a l'apartat 2.2.

I en prova de conformitat per tot l'anterior, signen
ambdues parts el present Acord Específic per al 1988 en la
data abans indicada.

Per l'IGME:
Emilio Llorente Gómez.
Director.

Per la CA de Balears:
Luis Morano Ventayol.
Director General d'Indústria.

INFORME ANUAL D'ACTIVITATS
-1988 -
BALEARS, DESEMBRE 1988
ITGE, DIVISIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES

ÍNDEX

1. Estudis d'infraestructura

1.1. Sondeigs d'investigació

1.2. Actualització d'estudis

1.3. Assaigs de bombeig

1.4. Assaigs d'injecció

2. Control d'aqüffers

2.1. Control piezomètric

2.2. Control de qualitat

3. Estudis de qualitat i contaminació

4. Estudis de suport i assessorament

5. Altres treballs

1. Estudis d'infraestructura

1.1. Sondeigs d'investigació

- Mallorca. 

Destinats a perfeccionar els coneixements de la Serra
Nord a la zona de Campanet, Sistema Aqüífer 76. 

S'ha realitzat un sondeig amb una profunditat de 580
m. i actualment el segon es troba a 350 m.

- Eivissa

Realització d'un sondeig, amb profunditat total de 578
m, per comprovar l'existència en profunditat de la unitat
calisses d'Eivissa i el seu grau de salinització, amb la finalitat
de bombejar d'aquest aqüífer per a la projectada planta
desalinitzadora, sense haver de realitzar les extraccions del
quaternari, cosa que potencialment produiria un major
desequilibri en el balanç hídric de la unitat

Sistema Aqüífer 79.

1.2. Actualització d'estudis

S'ha dissenyat una xarxa específica de control
piezomètric i de qualitat per obtenir un seguiment en detall dels
aqüífers posats fa poc en explotació, com són els de Calvià amb
les captacions de ses Algorfes, i el d'Alaró amb les captacions
de Son Perot Fiol, Son Palau i Son Torrella. En aquesta xarxa,
composta per 18 punts aqüífers, mesurats cada 15 dies, s'hi
inclouen les captacions de s'Extremera, sa Vileta i es Pont
d'Inca, amb l'objectiu d'estudiar la seva recuperació després de
la sequera del trienni 1981-83.

El nombre de mesures realitzades es detalla a l'epígraf
de control d'aqüífers.

1.3. Assaigs de bombeig

S'han realitzat un total de 15 assaigs per determinar
cabals d'explotació que garanteixin els proveïments proposats,
a la vegada que permeten millorar el grau de coneixement dels
diferents aqüífers.

Mallorca 13 Sistemes 76,77 i 78
Eivissa   2 Sistema 80

TOTAL 15

1.4. Assaigs d'injecció

Es realitzaran per determinar la qualitat de base de
l'aigua de l'aqüífer, la transmissivitat de l'aqüífer i dictamen
sobre possibles afeccions a captacions existents.
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S'han realitzat:

Injeccions pluvials Mallorca 4
(sistemes 76, 77 i 78)
Injeccions pluvials i residuals Menorca 3
(sistema 80)

7

2. Control d'aqüífers

2.1. Control piezomètric

Illa de Mallorca. Sistemes aqüífers 76, 77 i 78.

La xarxa piezomètrica general està constituïda per
200 punts aqüífers. S'han realitzat un total de 540 mesures de
nivell piezomètric.

La xarxa de seguiment específica està constituïda per
18 punts, en els quals s'han realitzat 286 mesures.

Illa d'Eivissa. Sistema aqüífer 79.

La xarxa està constituïda per 70 punts. S'han
realitzat mesures a la campanya de juliol de 1987.

Total mesures piezomètriques 886

Amb aquestes mesures periòdiques de variació de
nivells, s'obtenen les dades necessàries per respondre les
diverses solAlicituds realitzades en virtut de la disposició
Addicional 6a. de la Llei d'aigües.

2.2. Control de qualitat

Illa de Mallorca. Sistemes aqüífers 76, 77 i 78.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 143 punts de control, i la de seguiment específic
de la intrusió d'aigua de mar per 157 punts.

Ambdues xarxes han estat sobredimensionades per
facilitar la presa de mostres representatives.

S'han pres 100 mostres per realitzar anàlisis
químiques completes pel Centre d'Anàlisis de l'ITGE.

S'ha analitzat en el laboratori de l'ITGE de Palma el
contingut en clorurs de 637 mostres d'aigua per complementar
la informació obtinguda amb les anàlisis químiques
completes.

Illa d'Eivissa.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 45 punts, i la d'intrusió marina per 20.

S'han pres 32 mostres per a realitzar anàlisis
químiques completes per l'ITGE i realitzat a Palma, 17
anàlisis de clorurs.

Illa de Menorca.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 42 punts, i la d'intrusió marina per 48.

S'han realitzat 19 anàlisis de clorurs.

Anàlisis clorurs. Laboratori ITGE Palma:

Mallorca 637
Eivissa   17
Menorca 198

TOTAL 673

3. Estudis de qualitat i contaminació.

- Informe sobre evacuació d'aigües residuals urbanes
tractades i pluvial a,

- Cala Blanca, Menorca.
- Cala Piques, Menorca.
- Cala Blanes, Menorca.
- Cala Canutells, Menorca.
- Depuradora de s'Arenal, Mallorca.
- Alcanada. Ordenació A.S.1. Mallorca.
- Polígon 6 d'Andratx, Mallorca.
- Son Ramonell, Mallorca.
- Son Durí, Mallorca.
- Atalis, Menorca.
- Son Verí Nou, Mallorca.

4. Estudis de suport i assessorament.

- Seguiment del sondeig que realitza EMAYA a Alaró
per al proveïment de Palma, marcat per l'ITGE i realitzat amb
pressupost EMAYA, acabat als 515 m.

- Estudi de viabilitat tècnica per a recàrrega artificial
de l'aqüífer calís de Santa Eulàlia, amb aigua del riu de Santa
Eulàlia. Realitzat per Geo-Agua.

- Estudi per a ubicar un sondeig per a proveïment de
la Residència Sanitària Can Misses, Eivissa.

Reunions:

- Comitè de seguiment de les activitats previstes en el
programa de treballs per al 1988, dins el Conveni amb la
Comunitat Autònoma balear.

- Direcció Provincial d'Indústria, per a presentar i
tractar les relacions mensuals de treballs realitzats per l'ITGE.

- Direcció ITGE, a Madrid.

- President de l'Associació de Proveïdors d'Aigües a
Balears.

- Servei Hidràulic de Balears i coordinador del
MOPU, IRYDA i SERYDA

- Serveis tècnics de l'Ajuntament de Llucmajor per a
estudiar l'evacuació d'aigües pluvials.

- Batle i Delegat del Govern a Eivissa.

- Reunions amb diferents ajuntaments de Mallorca i
Eivissa.
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Informes tècnics per a realització de nous sondeigs.

- Informes tècnics d'autoritzacions d'aigües
subterrànies: 549

- Informes tècnics de concessions d'aigües
subterrànies: 195

5. Altres treballs

- Començament d'informatització de la Delegació
Territorial de l'ITGE a Palma.

Palma, 13 de gener del 1989.
Alejandro Roso Sánchez.

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.
273/92, relativa a les accions a través del conveni
d'assistència tècnica entre l'Institut Tecnològic Geominer i la
CAIB al 1988.

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

D)
ACORD ESPECÍFIC PER AL 1990

Programa de treballs per realitzar en el marc del
Conveni d'assistència tècnica entre l'Institut Tecnològic
Geominer d'Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

1. Introducció

Es descriuen a continuació, molt breument, els
estudis que es portaran a terme durant el 1988, distingint entre
estudis hidrogeològics per a ubicació de sondeigs, sondeigs
d'investigació i altres tipus d'estudis.

2. Estudis hidrogeològics per a ubicació de
sondeigs

Es realitzarà un estudi hidrogeològic local per a
ubicar sondeigs de captació d'aigua al terme municipal de
Sant Joan.

3. Altres estudis

3.1. Seguiment de les xarxes piezomètriques i de
qualitat de l'aigua subterrània a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa, per a actualització dels recursos hídrics de la
comunitat autònoma.

3.2. Continuació de la investigació hidrogeològica
de la Serra Nord de Mallorca, amb realització de sondeigs
d'investigació per la màquina de l'ITGE..

3.3. Seguiment i control de les xarxes de vigilància de
la qualitat de l'aigua a les zones saturades i no saturades de
l'entorn de l'abocador de residus sòlids urbans de Son Reus i del
Pla de Sant Jordi, regat amb aigües residuals depurades.

3.4. Experiències de recàrrega artificial amb aigües
pluvials als aqüífers plioquaternaris del Pla de sa Pobla i el Pla
de Palma.

3.5. Projecte de realització d'assaigs de bombeig per
a determinació de cabals d'explotació, que permetin emetre els
informes tècnics corresponents a les concessions solAlicitades.

4. Pressupost i finançament.

4.1. Pressupost.

4.1.1. L'apartat 2: "Estudis hidrogeològics per a
sondeigs" no comporta pressupost, ja que el realitzen tècnics de
la CAIB i de l'ITGE conjuntament.

4.1.2. L'apartat 3.1. no comporta despeses, ja que el
realitza personal propi de l'ITGE.

4.1.3. L'apartat 3.2. es realitzarà també, conjuntament,
per personal propi de la Conselleria de Comerç i Indústria i
l'ITGE, per la qual cosa tampoc comporta pressupost.

4.1.4. L'apartat 3.3. suposa un cost de 21.984.759 pts.

4.1.4. L'apartat 3.4. suposa un cost de 8.692.652 pts.

4.1.4. L'apartat 3.5. suposa un cost de 5.523.455 pts.

4.1.7. Resum del pressupost:

Apartat 3.3. 21.984.759 pts.
Apartat 3.4.   8.692.652 pts.
Apartat 3.5.   5.523.455 pts.

Total 36.200.866 pts

5.2. Finançament.

El finançament del pressupost descrit a l'apartat
anterior és el següent:

-L'ITGE aportarà la quantitat de 31.200.866 pts.

- La Comunitat Autònoma aportarà al finançament els
5.000.000 pts. restants, que ingressarà al compte corrent que
l'ITGE té obert al seu nom al Banc d'Espanya amb el núm. 745,
i farà constar a l'ingrés que correspon a l’"Acord específic de
cooperació ITGE-CAIB per al 1990".

- L'ingrés dels 5.000.000 pts. s'efectuarà de la següent
manera:

1.600.000 pts. a la signatura de l'Acord específic per
a l'any 1990.

1.600.000 pts. a la certificació pel Comitè mixt de
seguiment, del 50% del total d'activitats realitzades.

1.800.000 pts. a la certificació del total de la
realització d'activitats.

I en prova de conformitat per tot l'anterior, signen
ambdues parts el present Acord Específic per al 1990 en la data
abans indicada.
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INFORME ANUAL D'ACTIVITATS
-1990-
BALEARS, GENER 1991.
ITGE, DIVISIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES

ÍNDEX

1. Actualització de la infraestructura hidrogeològica
i vigilància d'aqüífers.

1.1. Sondeigs d'investigació

1.2. Actualització de dades corresponents
a aqüífers ja definits

1.3. Assaigs de bombeig

1.4. Xarxes de control

2. Bases de dades

2.1. Inventari d'autoritzacions i concessions
d'aigües subterrànies en l'àmbit de la Llei d'aigües

3. Assessorament i suport a les administracions
públiques

4. Investigació, anàlisi i valoració de riscs de
contaminació de les aigües subterrànies

5. Altres treballs

RESUM DE L'INFORME ANUAL
D'ACTIVITATS 1990

BALEARS, GENER DEL 1991

ITGE, DIVISIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES

-Sondeigs d'investigació
Ca n'Arabí 328 m.
Son Perot Fiol 652 m.
1er. de Calvià 308 m.
2on.  "      "   60 m.

-Assaigs de bombeig
Illa de Mallorca 23
  "   de Menorca 15
  "   d’Eivissa 13

-Control piezomètric
Illa de Mallorca 1.120 mesures
  "   d’Eivissa      46      "

-Control de qualitat
Anàlisis clorurs, laboratori ITGE Palma:

Mallorca 992
Eivissa   42
Menorca   68

- Base de dades
Inventari d'autoritzacions i concessions d'aigües

subterrànies en full LOTUS.
Redacció de 496 informes tècnics per a concessions

i autoritzacions d'aigües subterrànies.

- Assessoraments
Sondeigs de Ca n'Arabí, Borneta, ses Algorfes, Artà,

Inca i Porreres

- Projectes
Estudis de les zones saturades i no saturades de Sant

Jordi i Son Reus.

- Aplicacions informàtiques
Realització d'isolínies de qualitat i nivells piezomètrics

dels diferents aqüífers
controlats de Balears. Programa SURFER.

1. Actualització de la infraestructura
hidrogeològica i vigilància d'aqüífers

1.1. Sondeigs d'investigació

- Mallorca.

Destinats a perfeccionar els coneixements de la Serra
Nord, Sistema Aqüífer 76.

Per a millorar la comprensió de l'esquema
hidrogeològic  d 'aques ta  serra  en  e l  sec tor
Binissalem-Lloseta-Alaró s'ha finalitzat el sondeig de Ca
n'Arabí, que assolí els 631 m. de profunditat, i realitzat el de
Son Perot Fiol que han quedat instalAlats per ser utilitzats com
a piezòmetre.

S'ha realitzat un sondeig amb una profunditat de
308,30 m., que ha quedat entubat per a control de l'explotació
de la unitat de ses Algorfes, al terme municipal de Calvià.

S'ha començat un segon sondeig per a determinar el
límit occidental d'aquesta unitat, amb una profunditat actual de
60 m.

Ca n'Arabí 328 m.
Son Perot Fiol 652 m.
1er. de Calvià 308 m.
2on.  "     "   60 m.

Total metres perforats 1.348

1.2. Actualització de dades corresponents a
aqüífers ja definits

Es manté la xarxa específica de control piezomètric i
de qualitat per obtenir un seguiment en detall dels aqüífers
posats fa poc en explotació, com són els de Calvià amb les
captacions de ses Algorfes, i el d'Alaró amb les captacions de
Son Perot Fiol, Son Palau i Son Torrella.

En aquesta xarxa, composta per 20 punts aqüífers,
mesurats cada 15 dies, s'hi inclouen les captacions de
s'Extremera, sa Vileta, Son Serra, Can Negret, Son Perot Fiol,
i es Pont d'Inca, totes elles destinades al proveïment de l'àrea
Palma-Calvià.

El nombre de mesures realitzades es detalla a l'epígraf
de xarxes control d'aqüífers.

1.3. Assaigs de bombeig

S'han realitzat un total de 50 assaigs de bombeig per
determinar cabals d'explotació que optimitzin els proveïments
proposats, a la vegada que permeten millorar el grau de
coneixement dels diferents aqüífers. Tots ells corresponen a
solAlicituds d'informes tècnics per a concessions d'aigües
subterrànies, tramitats d'acord amb la vigent Llei d'aigües.
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Es reparteixen en:

Mallorca 23
Eivissa 15
Eivissa 13

TOTAL 51

1.4. Xarxes de control

Control piezomètric

Mallorca. Sistemes aquífers 76, 77 i 78.

La xarxa piezomètrica general està constituïda per
200 punts aqüífers. S'han realitzat un total de 780 mesures de
nivell piezomètric.

La xarxa de seguiment específica està constituïda per
20 punts, en els quals s'han realitzat 340 mesures.

Illa d'Eivissa. Sistema aqüífer 79.

La xarxa està constituïda per 70 punts. S'han
realitzat 46 mesures a la campanya de maig de 1990.

Mallorca 1.120
Eivissa      46

Total mesures piezomètriques 1.166

Amb aquestes mesures periòdiques de variació de
nivells, s'obtenen les dades necessàries per respondre les
diverses peticions d'informes tècnics per a autoritzacions i
concessions d'aigües subterrànies, solAlicitades pel Servei
Hidràulic de Balears, en virtut de la disposició addicional 6a.
de la Llei d'aigües.

Control de qualitat

Mallorca. Sistemes aqüífers 76, 77 i 78.

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 143 punts de control, i la de seguiment específic
de la intrusió d'aigua de mar per 157 punts.

Ambdues xarxes han estat sobredimensionades per
facilitar la presa de mostres representatives.

S'han pres 56 mostres per realitzar anàlisis
químiques completes pel Centre d'Anàlisis de l'ITGE

S'ha analitzat en el laboratori de l'ITGE de Palma el
contingut en clorurs de 992 mostres d'aigua per complementar
la informació obtinguda amb les anàlisis químiques
completes.

Eivissa. Sistema aqüífer 79

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 45 punts, i la d'intrusió marina per 20.

S'han pres 26 mostres per a realitzar anàlisis
químiques completes per l'ITGE Madrid, i realitzats a Palma,
42 anàlisis de clorurs.

Menorca. Sistema aqüífer 80

La xarxa general de vigilància de la qualitat està
formada per 42 punts, i la d'intrusió marina per 48.

S'han pres 24 mostres per a realitzar anàlisis
químiques completes per l'ITGE Madrid, i realitzats a Palma,
68 anàlisis de clorurs.

Anàlisis clorurs. Laboratori ITGE Palma:

Mallorca    992
Eivissa      42
Menorca      68

TOTAL 1.102

2. Bases de dades.

S'ha realitzat la bases de dades en un full de càlcul
Lotus 123, on s'introdueixen les dades corresponents als
paràmetres d'explotació informats, els autoritzats, situació i
observacions. S'obtenen els cabals i volums totals repartits per
illes.

3. Assessorament i suport a les administracions
públiques.

- Assessorament a l'Ajuntament de Palma per a
ubicació i realització dels sondeigs de proveïment de Ca
n'Arabí i Borneta.

- Assessorament a l'Ajuntament de Calvià per a
ubicació i realització de noves captacions de proveïment a ses
Algorfes, Calvià.

- Assessorament al Ministeri de Defensa per a
ubicació de sondeigs de proveïment a les bateries antiaèries
d'Inca i Porreres.

- Assessorament al Consell Insular de Menorca sobre
utilització d'aigua residual tractada per al reg de camps de golf.

- Redacció de 496 informes tècnics per a autorització
i concessions d'aigües subterrànies a petició del Servei
Hidràulic de Balears en virtut de la disposició addicional 6a. de
la Llei d'aigües. S'emeten en funció de l'evolució de nivells i de
la qualitat de l'aigua subterrània.

4. Investigació, anàlisi i valoració de riscs de
contaminació de les aigües subterrànies.

- Estudi de les zones saturades i no saturades de
l'entorn de l'abocador de residus sòlids urbans de Son Reus.
Estudi de les zones saturades i no saturades de la superfície de
Sant Jordi regada amb aigua residual tractada.

- Estudis sobre la ubicació dels nous abocadors de
residus sòlids urbans de Manacor, Binissalem i es Mercadal,
des del punt de vista de prevenir la contaminació de les algues
subterrànies.
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5. Altres treballs

- Realització del dibuix mecanitzat d'isolínies de
qualitat i nivells piezomètrics dels diferents aqüífers
controlats de Balears. Programa Surfer.

Palma, 30 de gener del 1991.
Alejandro Roso Sánchez.

VII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament i de les Illes Balears i la

Junta de Portaveus, en reunions celebrades dia 17 de març
del 1992, han acordat suspendre temporalment la tramitació
del Projecte de Llei del President, del Govern i de
l'Administració de la CAIB, RGE núm. 314/92 (BOPIB núm
21, de 20 de febrer).

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 1 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 26 de març del 1992, acceptà l'escrit
RGE núm. 1388/92, presentat pel l'Hble. Sr. Francesc Garcia
i Olives, del Grup Parlamentari PP-UM mitjançant el qual
renuncia al seu escó de Diputat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril 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 1 d'abril del 1992, es donà per
assabentada de la presentació de la credencial per part de la
Diputada Hble. Sra. Carlota Alberola i Martínez

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 1 d'abril del 1992, acordà ampliar el
termini de presentació d'esmenes al Projecte de Llei RGE
núm. 877/92, de supressió de barreres arquitectòniques, a
petició del Grup Parlamentari PSM I EEM (escrit RGE núm.
1529/92). Aquest termini finalitzarà dia 22 d'abril a les 13
hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

VIII.- CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 21.

- Pàg. 784. Sumari. Textos en tramitació. V.- Respostes Govern
a preguntes. Apartat L)
On diu: RGE núm. 1411/91
Ha de dir: RGE núm. 1414/91

- Pàg. 815. Textos en tramitació. V.- Respostes Govern a
preguntes. Apartat L)
On diu: RGE núm. 1411/91
Ha de dir: RGE n'm. 1414/91

B) Correcció errates BOPIB núm. 22

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta
RGE núm. 1549/91.

Primera Fase:

Portocristo (Manacor) M-3b
Situació actual: finalitzada.
Empresa adjudicatària: CONDISA
Previsió Finançament: CC.EE. 30,00; MEC/CSD 22;
Ajuntament 18
Pagaments abonats: 30%
Consell. Pendents: --
Observacions: --

Santa Margalida M-3b
Situació actual: a punt de finalitzar.
Empresa adjudicatària: CONDISA
Previsió Finançament: CC.EE. 30,00; MEC/CSD 22;
Ajuntament 18
Pagaments abonats: 30
Consell. Pendents: --
Observacions: Manca condicionament de l'entorn (Ajuntament).

Ciutadella M-3b
Situació actual: finalitzat.
Empresa adjudicatària: CONDISA
Previsió Finançament: CC.EE. 30,00; MEC/CSD 22;
Ajuntament 18
Pagaments abonats: 30
Consell. Pendents: --
Observacions: --

Sant Antoni de Portmany M-3b
Situació actual: obres avançades.
Empresa adjudicatària: CONDISA
Previsió Finançament: CC.EE. 30,00; MEC/CSD 22;
Ajuntament 18
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: 30
Observacions: El CSD no ens ha presentat cap certificació
d'obra.
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Segona Fase:

Selva M-3b
Situació actual: obres molt avançades.
Empresa adjudicatària: LLULL SASTRE.
Previsió Finançament: Cc. EE. 24,34; MEC/CSD 24,34;
Ajuntament 12,17
Pagaments abonats: 20,56
Consell. Pendents: 28,12
Observacions: Projecte singular.

Artà M-4
Situació actual: obres molt avançades.
Empresa adjudicatària: MARINA INSULAR.
Previsió Finançament: CC.EE. 33; MEC/CSD 33,67;
Ajuntament 33,33
Pagaments abonats: 20,56
Consell. Pendents: 40,98
Observacions: Projecte singular.

Alaior M-3a
Situació actual: projecte en fase disseny.
Empresa adjudicatària: --
Previsió Finançament: CC. EE. 12; MEC/CSD 13,80;
Ajuntament 4,20
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: 25,80
Observacions: Projecte singular.

Sant Lluís M-4g
Situació actual: adjudicada 26.07.91.
Empresa adjudicatària: ANTONIO SEGUÍ
Previsió Finançament: CC.EE. 44; MEC/CSD 44,33;
Ajuntament 61,67
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: 88,33
Observacions: Projecte singular.

Llucmajor M-4
Situació actual: adjudicada 26.12.90.
Empresa adjudicatària: DRAGADOS Y C.
Previsió Finançament: CC.EE. 44; MEC/CSD 44,33;
Ajuntament 44,17
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: 50,52
Observacions: manca estudi geotècnic projecte d'obres
complet.

Marratxí M-3b
Situació actual: obres avançades
Empresa adjudicatària: DRAGADOS Y C.
Previsió Finançament: CC.EE. 24,34; MEC/CSD 24,34;
Ajuntament 12,17
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: --
Observacions: --

Esporles M-3b
Situació actual: adjudicada 26.12.90
Empresa adjudicatària: DRAGADOS Y C.
Previsió Finançament: CC.EE. 24,34; MEC/CSD 24,34;
Ajuntament 12,17
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: --
Observacions: El CSD autoritzà el no començament de les
obres per reformes en el projecte

Sencelles M-3a
Situació actual: obres avançades
Empresa adjudicatària: CONDISA
Previsió Finançament: CC. EE. 21,22; MEC/CSD 21,22;
Ajuntament 6,91
Pagaments abonats: 8,06
Consell. Pendents: 4,93
Observacions: --

Calvià M-3b
Situació actual: obres avançades
Empresa adjudicatària: DRAGADOS Y C.
Previsió Finançament: CC.EE. 14,34; MEC/CSD 34,34;
Ajuntament 12,17
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: --
Observacions: --

Eivissa M-3cg
Situació actual: pendent d'adjudicació
Empresa adjudicatària: --
Previsió Finançament: CC.EE. 27,08; MEC/CSD 38,40;
Ajuntament 27,52
Pagaments abonats: --
Consell. Pendents: --
Observacions: --

Tercera Fase: adjudicats per la Comissió Mixta
(reunió del 07.11.90) i adjudicats per resolució de la Consellera
de Cultura, Educació i Esports de dia 15 d'abril del 1991
(BOCAIB núm. 54, del 27.04.91)

Campos M-3cg
Situació actual: CSD revisa projecte
Observacions: projecte singular

Lloseta M-3b
Situació actual: projecte en fase de disseny
Observacions: projecte singular

Es Mercadal M-4g
Situació actual: CSD revisa projecte
Observacions: projecte singular

Sant Llorenç des Cardassar M-3b
Situació actual: projecte en fase de disseny
Observacions: projecte singular

Santa Maria del Camí M-3b
Situació actual: CSD revisa projecte
Observacions: projecte singular

Alaró M-3b
Situació actual: --

Algaida M-3b
Situació actual: --

Es Migjorn Gran M-3c
Situació actual: --

Formentera M-3cg
Situació actual: --

Sa Pobla M-3c
Situació actual: --

Maó M-3c
Situació actual: --

Manacor M-4g
Situació actual: --
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Sóller M-3cg
Situació actual: --

Valldemossa M-3a
Situació actual: --

Quarta Fase: pendent de la Comissió Mixta.

Observacions:

1.- L'aportació econòmica del CSD-MEC i de la
CAIB al Pla d'Extensió és paritària: cadascuna d'ambdues
parts signants del conveni aporten la mateixa suma a les
actuacions de cada any.

Aquesta participació, en la pràctica, pot ser diversa
en cada actuació com, per exemple, passa en els projectes
singulars on la CAIB abona tant el percentatge que li
correspon com el del CSD. Però després, per via de
compensació, minora la seva participació en altres actuacions
i, d'aquesta manera, al capdavall els percentatges de
participació global resulten equitatius.

2.-La forma concreta de finançament de cada
actuació a què alAludeix l'observació anterior és decidida per
la Comissió Mixta de seguiment del Pla.

3.- Les adjudicacions s'han fet efectives per la
Comissió Mixta, previ estudi de solAlicituds i d'acord amb els
criteris expressats en el conveni.

4.- La primera fase està pràcticament realitzada i la
segona fase en vies de realització. En tot cas, el Consell
Superior d'Esports ha expressat les seves dificultats
pressupostàries per tal de complir els seus compromisos i això
ha estat objecte d'una protesta ferma per part de la Conselleria
en escrits adreçats al Ministre d'Educació i Ciència, Director
General d'Infraestructura Esportiva i Direcció General de
Coordinació i Alta Inspecció del MEC. Fins i tot s'ha demanat
la convocatòria de la Comissió Mixta en el mes de setembre,
sense que el MEC hagi donat resposta.

En aquest sentit, cal destacar l'esforç del Govern
balear per colAlaborar en la millora de la infraestructura
educativa de la nostra comunitat, malgrat no haver assolit les
competències. És de destacar, així mateix, el fet d'haver fet
efectius tots els pagaments prevists per part de la Conselleria,
d'acord amb les certificacions d'obres rebudes. Fins ara, la
quantitat global aprovada efectivament per la Conselleria ha
estat de 144.275.528 pts.

Finalment, hem insistit davant del MEC, apelAlant a
les seves responsabilitats generals i a les derivades del
Conveni, que compleixi els compromisos de finançament
adquirits i que millori la gestió dels projecte per part del CSD
a l'efecte de poder dur a terme totes les obres adjudicades.

- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 1649/91.

Denominació de l'expedient a incorporar exerc. 91

Planer 88 a El Gas, SA (*)   3.663.175
Planer 88 a GESA (*)   6.425.707
Planer 88 a Mariano Castelló Colomar (*)   2.857.408
Planer 88 a Dionisio Marí Mayans   4.798.049
Planer 89 a Antonio Marí Marí 13.304.049

Planer 89 a José Tur Serra (*) a modificar   4.923.050
Planer 89 a F. Ferrer Ferrer (*) "    "   3.727.185
Planer 89 a Nicolás Morell Magraner   1.071.631
Planer 89 a Antonio Torres Riera (*)   3.020.493
Planer 89 a Carlos Pons Lladrà      130.800
Planer 88 a Coloma Clar Garau (*)      852.151
Subvenció Planer 90 a Mateo Alòs Salvà   3.600.000
Subv. Planer 90 a Juan Ribas Ribas   5.200.000
Subv. Planer 90 a J. Ferrando Rigo (*)   1.600.000
Subv. Planer 90 a Ant. Martín Moreno 14.000.000
Subv. Planer 90 a José Rodríguez Buiza (*)   2.600.000
Subv. Planer 90 a Rafael Fiol Gelabert   2.000.000
Subv. Planer 90 a Jaime Arrom Ferrer (*)   4.400.000
Subv. Planer 90 a Miguel Mut Llaneras (*)      400.000
Subv. Planer 90 a Ant. Quetglas Coll (*)   4.382.400
Subvenció a José Gómez Murillo (*)   1.600.000
Subv. Planer 90 a Maria Ribas Sala (*)   2.000.000
Juan Ferrer Planer 90   4.400.000
Sebastiana Domenge Planer 90 (*)      740.000
Antonio Caimari Planer 90   6.000.000
Ramon Truyols, Planer 90   1.766.060
Planer 89 a L. Caldés Socias   3.767.024
Demostració estalvi energètic GESA e. rural
fotovoltaics      800.000
Publicació tècnica projecte demostració
estalvi realitzats   1.500.000
Conveni GESA demostració tema eòlic-diesel     850.000
Electrosolar Ibiza. Demostració aigua-energia
voltaica      850.000

(*) certificada

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta
RGE núm. 1880/91.

"ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRODUCTORES
GANADO PORCINO DE BALEARES".

Programa d'activitats previstes per al 1991.

Promoure i fomentar la posada en funcionament de les
agrupacions comarcals de defensa sanitària que són en vies
d'autorització amb l'objecte que tinguin el protagonisme que els
correspon en la prevenció de les malalties infeccioses, com són
la pesta porcina africana, clàssica, Aujesky, etc.

Ajudar i informar els ramaders sobre les subvencions
que els puguin correspondre, colAlaborant en la seva tramitació
davant els organismes oficials que corresponguin.

Pressupost de l'Asociación de Productores de ganado
porcina de Baleares per al 1991.

Conceptes Pessetes

Informació nacional i internacional 
de mercats 270.000
Comptabilitat i assessoria legal 260.000
Serveis administratius 200.000
Despeses de representació 200.000
Material d'oficina i telèfon 175.000
Assistència tècnica 275.000

Total 1.380.000
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- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 1950/91.

En contestació a la pregunta parlamentària núm.
1950/91 de data 25 d'octubre formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra Busquets, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
sobre les reunions de coordinació en política juvenil
mantingudes amb els responsables dels consells insulars i
ajuntaments de les Illes, han estat les següents en l'actual
legislatura:

- 20 de febrer: Reunió amb els representants dels
consells insulars per tractar del tema de l'Expo Jove.

- 1er. semestre del 1991: Reunions amb els batles de
Mallorca, Menorca i Eivissa, per tractar sobre temes
d'informació juvenils i obertura de centres juvenils als
diferents municipis.

- 20 de juiol: Conversació amb la Batlessa pedània
de Moscari per la realització de la mostra d'art jove a Selva.

- 27 de juliol: Entrevista amb el Batle d'Eivissa i la
Regidora de Joventut Sra. Costa per valorar l'organització de
la mostra de jazz a Eivissa.

- 30 de juliol del 1991: Entrevista de presentació
amb el Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de
Vistalegre, Sr. Felip Munar i Munar, per tractar sobre la
utilització de la Comuna de Lloret per als campaments de la
Direcció General de Joventut. Acordam visitar les
instalAlacions conjuntament.

- 3 d'agost: Visita de la Directora General de
Joventut al campament de la Comuna de Lloret amb la
corporació municipal per conèixer l'estat de les instalAlacions
i estudiar la possibilitat d'incrementar l'ús d'aquesta.

- 5 d'agost: Reunió de presentació amb el Regidor de
Joventut de l'Ajuntament de Palma, Sr. Sebastià Barceló.

- 6 d'agost: Reunió amb el Batle de Ciutadella Sr.
Josep Carretero i el Regidor de Cultura Guillem Bosch per
tractar del manteniment de l'oficina de Ciutadella. Acordam
la firma d'un conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament i la
Direcció General de Joventut perquè l'oficina s'integri dins la
xarxa de la CAIB.

- 30 d'agost: Conversació amb el Regidor de Cultura
de Porreres per l'exposició de la Mostra d'art jove al poble.

- 10 de setembre: visita a la Regidora de Cultura de
Santa Margalida Sra. Joana Carbonell per tractar de la
possibilitat d'obrir un punt d'informació al municipi. Acordam
que el tema seria tractat al ple de l'Ajuntament.

- 30 de setembre: Entrevista amb el Batle de
Binissalem Sr. Salvador Cànoves Rotger, per tractar de la
possibilitat d'obertura d'un punt d'informació a la comarca del
Raiguer i de l'estat del campament de Ca n'Arabí.

- 30 de setembre: Entrevista amb el Regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Son Cervera perla creació d'un
consell local de joventut i les possibilitats d'intervenció en el
món juvenil.

- 2 d'octubre: Entrevista amb Regidor Sr. Sureda de
l'Ajuntament d'Algaida per estudiar la possibilitat d'obrir un
punt d'informació juvenil.

- 8 d'octubre: Entrevista amb el Regidor de Joventut
de l'Ajuntament de Montuïri per tractar temes de joventut.

- 16 d'octubre: Reunió amb el Batle i el Regidor de
Joventut d'Eivissa sobre les possibilitats de la colAlaboració en
temes com l'objecció de consciència, Ràdio Jove, informació,
beques per a estudiants... Acordam d'organitzar conjuntament
la 1a Trobada de Corals aquest Nadal a Eivissa.

- 24 d'octubre: Sopar amb el Batle i el Regidor de
Joventut de l'Ajuntament d'Alaró sobre intercanvis juvenils
internacionals.

- 31 d'octubre: Entrevista amb el Regidor de Cultura
de l'Ajuntament de Llucmajor per analitzar el funcionament de
l'oficina d'informació existent al municipi i la possibilitat
d'obertura d'un nou punt d'informació a s'Arenal.

- 13 i 20 de novembre: Reunió amb el Regidor de
Joventut de l'Ajuntament de Palma per la colAlaboració de
l'Ajuntament en algunes de les activitats programades per la
Direcció General de Joventut per la campanya d'hivern.

- 13 de novembre: Reunió amb els responsables de
joventut dels ajuntaments de Santa Eugènia i S'Arracó (sic) per
donar a conèixer el que es fa des de la Direcció General de
Joventut i recollir algunes propostes d'aquest ajuntament.

- 14 de novembre: Firma del Conveni de ColAlaboració
amb l'Ajuntament de Ciutadella per la consolidació de l'oficina
d'informació juvenil a l'illa així com l'estudi de la possibilitat de
facilitar als joves menorquins zones d'acampada.

- 18 de novembre: Conversacions amb el Batle de
Consell sobre temes de joventut.

- 21 de novembre: Entrevista amb el Batle de
Formentera per l'obertura d'una oficina de'informació juvenil a
l'illa i anàlisi de les mesures a adoptar perquè les actuacions de
la DGJ tinguin major incidència en l'illa.

- 22 de novembre: Reunió amb el Regidor de Joventut
de l'Ajuntament de Muro per tractar de l'obertura d'un punt
d'informació al municipi i les possibilitats que els joves del
poble aprofitin les activitats programades per la Direcció
General de Joventut.

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta
RGE núm. 2125/91.

Resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
2125/91 sobre participacions en formació de capital social a les
associacions agràries.

Les associacions agràries que han estat
subvencionades durant l'any 1991, acollint-se al Decret 100/89
d'ajuda a la capitalització:

Exp. Entitat Quantitat

12-90 SAT Productes d'albercocs 20.850.000
14-90 COINGA 70.281.800
18-90 Coop, Agr. i Ram. de Petra   2.225.000
19-90 Coop. Agr. i Ram. de Petra 21.000.000
01-91 Coop. San Bartolomé de Sóller   8.465.000
02-91 Coop. San Gmo. i Sta. Escolàstica   2.030.000
03-91 Coop. de Sineu   6.050.000
06-91 SAT Ramaders Agrupats 31.670.000
07-91 Coop. San Martín   2.119.500
08-91 S.C.L. del Camp Mallorquí   8.480.000
09-91 Coop. San Bartolomé de Sóller 12.476.650

TOTAL 20.850.000
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SolAlicituds en tràmit:

12-91 Coop. San Martín   2.511.285
13-91 Coop. San Bartolomé de Sóller   5.000.000

TOTAL   7.511.285

SolAlicituds desestimades:

17-90 SAT Mallorquins de Fruits Secs 20.000.000
04-91 COINGA 32.682.737
11-91 COINGA 34.473.274

TOTAL 87.156.011

SolAlicituds ajornades per falta de pressupost:

10-91 Coop. Sant Joan   2.700.000
12-90 SAT Sa Llubinera 10.600.000

TOTAL 13.300.000

Palma de Mallorca, a 13 de desembre del 1991
Signat: Pere J. Morey i Ballester.

- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 3072/91.

Resposta a la Pregunta parlamentària RGE núm.
3072/91.

- Amb què ha colAlaborat la Conselleria d'Agricultura
i Pesca a la mostra "Productes de sa nostra terra", del mes de
novembre del 1991, a la gran superfície comercial Pryca?

1.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha facilitat
a Pryca la relació de productors i elaboradors de Balears dels
quals la Conselleria d'Agricultura i Pesca en tenia
coneixement.

Així mateix, ha colAlaborat amb els mitjans de
comunicació per donar a conèixer la campanya.

Ha divulgat entre les associacions de productors la
realització d'aquesta campanya.

- Quines aportacions econòmiques ha realitzat la
Conselleria d'Agricultura? En quins conceptes?

2.- L'aportació directa de la realització de la
campanya ha estat de set milions cent setanta mil vint
pessetes (7.170.020 ptes.).

El desglossament per conceptes és el següent:

- disseny i realització de la campanya: 300.000 ptes.
- publicitat en tanques publicitàries i OPIS amb la

inclusió d'espais publicitaris i impressió de 75 cartells de 1,5
x 1,75 i 25 de 3 x 9 m: 2.529.000 ptes.

- publicitat en premsa: 701.00 ptes.
- impressió i distribució de 130.000 opuscles:

2.539.000 ptes.
- impressió i distribució de 5.000 adhesius: 98.000

ptes.
- decoració externa i interna amb cartells decoratius:

1.082.300 ptes.
- cost de personal en zona de promoció de

campanya: 100.720 ptes.

TOTAL: 7.170.020 ptes.

- Quines garanties té la Conselleria d'Agricultura que
una sèrie de productes que s'hi exhibeixen i venen són de la
nostra terra, com determinades varietats d'olives, les
anomenades aceitunas aliñadas i aceitunas rellenas, l'oli de
girasol, l'oli d'oliva, el cafè, el cuixot, el xoriç, el vi d'agulla, el
moscatell, la farina i el peix?

3.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca sols pot
garantir l'origen dels productes emparats per les denominacions
d'origen "Mahón" i "Binissalem" i els productes emparats amb
la marca de qualitat "Qualitat Controlada" amb el reglament
aprovat, i que en aquest moment són: "sobrassada de porc negre
de Mallorca" i el meló "eriçó".

Un dels principals objectius de la campanya és la de
conscienciar el productor local de la necessitat d'utilitzar els
diferents distintius de qualitat i d'origen que avalen la
procedència regional de les seves produccions.

- Quina garantia existeix que les ametlles que s'hi
exhibeixen no són de fora d'aquesta terra?

4.- L'única garantia que pot oferir la Conselleria
d'Agricultura i Pesca és la de productes emparats pels distintius
de qualitat reconeguts per l'Administració, tant estatal com
autonòmica.

- Per quines raons, d'Eivissa i Formentera no hi ha cap
producte, i els de Menorca es limiten a una marca de formatge
i a una marca de gin?

5.- La selecció de productors i productes es va
convenir que la faria el centre comercial, atès que la campanya
no era una mostra de productes, sinó de venda, i per tant havia
d'encaixar el producte dins la política del centre, no sols per la
campanya, sinó per la seva venda continuada.

- No pensa el Govern de les Illes Balears que s'hauria
de distingir entre "productes de sa nostra terra" i "productes
fabricats o transformats a sa nostra terra"?

6.- El Govern de les Illes Balears pretén potenciar els
distintius d'origen i de qualitat i dins d'aquesta hi ha normatives
que són pròpies dels productes elaborats solament amb
produccions agràries autòctones, com la Denominació d'Origen
i la Qualitat Controlada i altres que permeten la utilització de
primeres matèries foranes com són les denominacions
específiques, però sempre sota una reglamentació i unes normes
de producció que han d'acceptar els elaboradors perquè el
producte pugui anar adequadament senyalitzat amb el distintiu
corresponent.

- No creu que presentats d'aquesta manera es pot
induir a confusió?

7.- Efectivament, i aquesta realitat ha despert en un
ampli sector de productors la necessitat de diferenciar les seves
produccions amb indicacions que destaquin la seva
procedència.

- Quins productes dels que es venen i exhibeixen
compten amb l'etiqueta "QC" (Qualitat Controlada) de la
Conselleria?
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8.- Com s'ha dit anteriorment, sols s'han registrat
productors amb distintiu "QC" en "sobrassada de porc negre
de Mallorca" i meló "eriçó". No han estat seleccionats per la
seva venda a Pryca, perquè no s'adaptaven a les condicions
comercials d'aquest centre.

Palma de Mallorca, a 30 de desembre del 1991
Signat: Pere J. Morey i Ballester.

- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 3074/91.

En contestació a la pregunta RGE núm. 3074/91,
presentada pel Diputat Sebastià Serra i Busquets, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, amb solAlicitud de resposta escrita
i referida a quina quantitat s'ha gastat durant els anys 1990 i
1991 desglosada per conselleries, en concepte d'hores
extraordinàries i quina ha estat la quantitat de contractes
eventuals durant els anys 1990 i 1991, per conselleries i amb
quin objectiu es formulaven i quina durada tenien, ens plau de
facilitar la resposta següent:

Pel que fa a les hores extraordinàries:

Conselleria Concepte.(1)1990 1991

Presidència 14 4.982.08 8.007.355
16 1.143.711

Turisme 14 112.086 53.736
Cultura 14 3.162.092 1.828.279
Hisenda 14 706.146 2.950.610
Agricultura 14 8.220.751 12.260.422

16 1.227.308 5.630.690
Funció Pública 14 814.481 2.399.725
Obres Públiques 14 4.884.577 6.681.916

19 6.049.491 11.011.840
40 9.608.526 34.936.137
48 9.608.526 8.098.195

Sanitat i  Seg. Soc. 14 9.800.314 8.431.023
16 10.222.553 8.062.038

Treball i Transport 14 533.177 156.960
Comerç iI ndústria 14 2.544.373 1.537.027
Adjunta a la Pres. 14 387.810 388.796
Secció 31 14 678.923 1.134.221

16 12.160 59.850
Secció 46 14 414.661

16    97.962

TOTALS 73.555.746 115.105.154

(1)
14. Gratificacions. Personal divers.
16. Plus. guàrdies mèdiques, ad conveccionats per

conselleria corresponent.
19. Plus Conveni Caminers.
40. Hores extraordinàries caminers.
48. Hores extraordinàries estructurals caminers.

Pel que fa als contractes:

Eventuals 1990

Presidència: 16 contractes amb una durada mitja de 2,5 mesos
Turisme: 23 contractes amb una durada mitja de 4 mesos
Cultura: 68 contractes amb una durada mitja de 4,5 mesos
Hisenda: 22 contractes amb una durada mitja de 5 mesos
Agricultura: 13 contractes amb una durada mitja de 4,5 mesos
F. Pública: 4 contractes amb una durada mitja de 3 mesos

O. Públiques: 35 contractes amb una durada mitja de 5 mesos
Sanitat: 68 contractes amb una durada mitja de 5 mesos
Treball: 1 contracte amb una durada mitja de 6 mesos
Indústria: --
A Presid.: 28 contractes amb una durada mitja de 2 mesos

Els contractes es varen efectuar per circumstàncies de
la producció i degut a l'excés de feina.

Eventuals 1991:

Presidència: 11 contractes amb una durada mitja de 2,5 mesos
Turisme: 38 contractes amb una durada mitja de 3 mesos
Cultura: 66 contractes amb una durada mitja de 3,5 mesos
Hisenda: 15 contractes amb una durada mitja de 5 mesos
Agricultura: 10 contractes amb una durada mitja de 5,5 mesos
F. Pública: 6 contractes amb una durada mitja de 5 mesos
O. Públiques: 33 contractes amb una durada mitja de 5 mesos
Sanitat: 77 contractes amb una durada mitja de 4,5 mesos
Treball: 14 contractes amb una durada mitja de 3,5 mesos
Indústria: 7 contractes amb una durada mitja de 4 mesos
A Presid.: 8 contractes amb una durada mitja de 5 mesos

Aquests contractes es varen efectuar per
circumstàncies de la producció i degut a l'excés de feina.

Palma, 2 d'octubre de11991
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

- Ampliació de la resposta del Govern a la pregunta
RGE núm. 3151/91.

Relació d'ajuntaments d'aquesta Comunitat Autònoma
subvencionats el passat 1991, especificant la quantia i la
finalitat.

Ajuntament Finalitat Quantia

Alaior Cursos    280.000
Material i vestuari    300.000

Artà Material    350.000
Binissalem Vehicle 1.000.000
Bunyola Mitjans de comunicació    300.000
Campanet Mitjans de comunicació    150.000
Campos Equipament    700.000
Consell Equipament    150.000
Eivissa Cursos    700.000
Es Castell Cursos    190.000

Equip i vestuari    300.000
Escorca Material    700.000
Es Migjorn Gran Equip comunicació    600.000
Es Mercadal Cursos    380.000

Vehicle 1.000.000
Esporles Material    160.000
Felanitx Vehicle i equipament 1.800.000
Ferreries Material    400.000

Cursos    300.000
Formentera Material i vehicle    900.000
Inca Comunicacions    900.000
Lloseta Vehicle 1.000.000
Llubí Material    200.000
Maó Cursos    470.000
Maria de la S. Infraestructura    600.000
Marratxí Vehicle    800.000
Montuïri Equipament    300.000
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Muro Vehicle 1.000.000
Palma Vehicle    800.000
Petra Vestuari    300.000
Porreres Comunicació i vestuari    250.000
Sa Pobla Equip comunicació    250.000
Sant Josep Vehicle 1.000.000
St Antoni de P. Vehicle    900.000
Sant Joan Material    400.000
Sant Lluís Cursos    640.000
Santa Eugènia Vespa    200.000
Santa Margalida Telecomunicacions    400.000
Sta Ma del Camí Motocicletes    200.000
Santanyí Emissora 1.200.000
Selva Material    500.000
Sencelles Vestuari      50.000
Ses Salines Motocicleta    800.000

Equip comunicació
Reparació equip

Sineu Material    130.000
Son Cervera Equipament 2.500.000

- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 3157/91.

L'organització del Congrés va donar per entès, tal
com indica en la presentació del programa el Molt Honorable
Sr. President de la CAIB, que aquest Congrés "es una
oportunidad única para todos aquellos que deseen contribuir
a que el progreso y la naturaleza confluyan en un mismo
camino. Desde aquí les invito a asistir y a participar. Ideas
y experiencias serviran para canalizar y plasmar esa
realidad".

A més a més es va realitzar la següent promoció:

- Publicitat estàtica:

 5 tanques al Passeig Marítim de Palma (del 15
d'octubre al 15 de novembre del 1991).

- Publicitat a la premsa especialitzada: 

Premsa turística: Editur, Preferente, Agent Travel,
i Expoturismo (setembre-octubre)

Premsa econòmica: Expansión, Cinco Días, i
Desarrollo (setembre).

Premsa tècnica: Energía, Era Solar, El Instalador,
Montaje e Instalaciones (setembre-octubre).

Publicitat a la premsa local:

Última Hora (6, 7 i 9 de novembre)
Baleares (8 i 10 de novembre)
El Día 16 (7 i 9 de novembre)
Diario de Mallorca (6, 8 i 10 de novembre).

Publicitat directa (maig i setembre)

Internacional:
15.000 fullets.
Àmbit: CEE, conca mediterrània, Hispanoamèrica i

Europa de l'Est.
Acció especial: a través d'un seguiment directe de la

xarxa OPET (organismes de promoció de la Direcció General
d'Energia de la CEE).

Públic objectiu: Sector turístic, empreses del sector.

Nacional:
4.000 fullets
Públic objectiu:
- Associacions turístiques (hoteleres, agències de

viatges, restauració, promoció immobiliària i construcció).
- Hotels, cadenes hoteleres i agències de viatges.
- Promotors immobiliaris.
- ColAlegiats del ColAlegi d'Arquitectes i del ColAlegi

d'Arquitectes Tècnics.
- Empreses del sector.
- Cambra de Comerç.
- Llistat de protocol d'IFEBAL (inclosa la Universitat

de les Illes Balears).
- Ajuntaments.
- Conselleries del Govern balear.

D'aquesta promoció resulten les dades següents que
reflecteixen l'assistència al Congrés de:

- Locals: 102
- Nacionals: 43 persones que representaven 8

comunitats autònomes, a més de la Comunitat balear:
Astúries 1
Andalusia 11
Catalunya 4
País Basc 2
C. Valenciana 6
Madrid 15
Castella i Lleó 2
Canàries 2

- Internacionals: 74 persones, 13 països
Alemanya 8
Bèlgica 1
Dinamarca 3
França 17
Grècia 16
Itàlia 8
Holanda 4
Portugal 7
Regne Unit 3
Israel 3
Brasil 2
Cuba 1

Assistents de la Universitat:
Sr. Antoni Serra (Escola de Turisme de la UIB)
Sr. Miquel Carrió (Departament de Ciències de la

Terra)

Assistents de grups ecologistes:
Sra. Joana Xamena (Coordinadora de s'Estalella)
Sr. Miquel Àngel Marc Cerdó (Secretari General del

GOB)

En relació amb les ponències i els seus ponents
consideram que de tot allò que hem assenyalat queda prou
demostrat que s'intentà efectuar-ne vertaderament un Congrés
Internacional on fossin presents el major nombre de comunitats
autònomes i de països, i també és ben cert que els ponents,
membres del Govern balear són els representants de la
comunitat i de la societat balear i entenem en definitiva que
aquest Congrés va estar obert en tot moment a qualsevol
voluntat de colAlaboració.

Palma, 11 de desembre del 1991.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Llorenç Oliver i Quetglas.
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- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 3258/91.

Comissió Bilateral de Cooperació Administració de
l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre del Dia

1er. Situació en què es troben els traspassos
pendents i examen de les solAlicituds d'altres traspassos
plantejats per la Comunitat Autònoma.

2on. Examen dels convenis existents.

3er. Anàlisi de la conflictivitat.

4rt. Consideracions sobre els problemes específics
plantejats per la Comunitat Autònoma en relació amb el seu
finançament.

5è. Criteris de funcionament de la Comissió de
Cooperació.

6è. Precs i preguntes.

- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 3259/91.

Conselleria: Presidència
Nom: Albert Candela Mira
Funcions: Protocol i relacions públiques
Pessetes anuals brutes: 1.566.780

Conselleria: Presidència
Nom: Juan José Navas Alemany
Funcions: Informàtica
Pessetes anuals brutes: 4.878.944

Conselleria: Presidència
Nom: Eduardo Jiménez
Funcions: Premsa
Pessetes anuals brutes: 4.208.160

Conselleria: Presidència
Nom: Gaspar Oliver
Funcions: Assessor de l’Expo
Pessetes anuals brutes: 652.500

Conselleria: Presidència
Nom: Jaime Morey
Funcions: Relacions amb Europa
Pessetes anuals brutes: 4.255.164

Conselleria: Presidència
Nom: M. Teresa Rattier Nadal
Funcions: Assessora temes diversos
Pessetes anuals brutes: 1.310.600

Conselleria: Adj. Presidència
Nom: Miguel Segura Aguiló
Funcions: Mitjans de comunicació
Pessetes anuals brutes: 1.222.890

Conselleria: Adj. Presidència
Nom: Lucía Pons Nicolau
Funcions: Associació Rel. Exteriors
Pessetes anuals brutes: 631.864

Conselleria: Adj. Presidència
Nom: Eduardo Vellibre Roca
Funcions: Cap Gabinet Conseller
Pessetes anuals brutes: 2.619.110

Conselleria: Adj. Presidència
Nom: Miguel Llull Vallespir
Funcions: Gerent habitatge rural
Pessetes anuals brutes: 4.217.076

Conselleria: Adj. Presidència
Nom: Juan José Ferrando
Funcions: Assessoria Jurídica i Serv. publicacions legals
Pessetes anuals brutes: 2.993.040

Conselleria: Cultura
Nom: Bartolomé Vicens Mir
Funcions: Assessor Jurídic temes diversos
Pessetes anuals brutes: 3.687.816

Conselleria: Cultura
Nom: Montserrat Espallargas Barceló
Funcions: Cap de Premsa
Pessetes anuals brutes: 4.298.788

Conselleria: Sanitat i S. S.
Nom: Domingo Llull Capó
Funcions: Obres i inst. i adquisicions-tercera edat i ajunt.
Pessetes anuals brutes: 4.160.811

Conselleria: Sanitat i S. S.
Nom: Bernardo Alomar Collado
Funcions: Serveis socials
Pessetes anuals brutes: 4.494.620

Conselleria: Sanitat i S. S.
Nom: Mateo Sanguino
Funcions: Assessor Conseller Camp. Sanit. banc de sang
Pessetes anuals brutes: 1.200.000

Conselleria: Agricultura
Nom: Miguel Sánchez Parres
Funcions: Coordinador Menorca
Pessetes anuals brutes: 3.815.400

Conselleria: Agricultura
Nom: Francisca Serra Cifre
Funcions: Secretària Conseller
Pessetes anuals brutes: 2.482.178

Conselleria: Agricultura
Nom: Manuel Barrado Dochao
Funcions: Xófer Conseller
Pessetes anuals brutes: 2.482.176

Conselleria: Agricultura
Nom: Manuel Pérez Ramos
Funcions: Assessor temes diversos
Pessetes anuals brutes: 2.525.827

Conselleria: Comerç
Nom: Jaime Manresa Burguera
Funcions: Redacció informes Conseller
Pessetes anuals brutes: 2.265.469

Conselleria: Obres Públiques
Nom: José M. Grau Montaner
Funcions: Assessorament jurídic
Pessetes anuals brutes: 4.217.076
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Conselleria: Obres Públiques
Nom: José L. Torres Borràs
Funcions: Suport al Conseller en matèria econòmica
Pessetes anuals brutes: 1.549.608

- Ampliació de la resposta del Govern a la
pregunta RGE núm. 3259/91.

PERSONAL QUE TREBALLA A L'INSTITUT
BALEAR DE SERVEIS A LA JOVENTUT SEGONS
DEPENDÈNCIES.

I.B.S.J.:

Nom Categoria      Situació laboral

Roig Escandell Administrativa Fixa
Mulet Perera TSG Fix
Mas Gornals TSG Fix
Pujol Llinàs Aux. Administr. Fixa
Bauzà Nicolau Aux. Administr. Fixa
Duran Riera TGM Eventual
Lladonet Salom Aux. Administr. Fix
Pons Pons Comptable Fix
Garcia Delgado Administratiu Fix
Ferragut MonserratAux. Administr. Fixa

Alberg Platja de Palma:

Nom Categoria      Situació laboral

Bauzà Garcia Director Fix
Álvarez Alonso Cuinera Fixa
Zotes Getino Cap de cuina Fix
González Mena Empl. Serveis Fixa

Fixos discontinus:

Nom Categoria

Caldentey Frontera Gabr. Aux. Administr.
Martín Sánchez Juan Cuiner
Mezquida Munar Ma Rita Empl. Serveis
Casado de Amezgua Carmen Empl. Serveis
Fiol Cardell Catalina Empl. Serveis
Gázquez Carmona Antonio Empl. Serveis
Zamora Blanco Conchi Empl. Serveis
Ainsa Coll Mateo Reboster
González Piris Ma Pilar Aux. Administr.
Pastor Mut Guillermo Empl. Serveis.
Payeras Serra Ma Pilar Aux. Administr.
Barceló Roig Margarita Empl. Serveis
Bennassar Guasch Ma M. Empl. Serveis
Bonet Amor José Luis Empl. Serveis
Capó Socias Juana Empl. Serveis
Cruz Gómez Ma Carmen Empl. Serveis
Hernando Corrochano Juana Empl. Serveis
Martín Barbera Ma V. Empl. Serveis
Serra Siquier Maria Empl. Serveis
Valiente Martínez Fern. Empl. Serveis
Alarcón Gonzalez Diego Empl. Serveis
Barceló Roig Ma Mont. Empl. Serveis
Bonet Amor Lídia Empl. Serveis
Bonet Amor Elisabet Empl. Serveis
Fernéndez Cuaresma Ana Empl. Serveis
Guasch Gamundí Margarita Empl. Serveis
Jaume Bosch Ma Carmen Rebostera
Mora Bennàssar Francisca Empl. Serveis

Ribas Jaume Magdalena Empl. Serveis
Costa Garcia Javier Reboster
Díaz Garcia Patrocinio Empl. Serveis
Ribas Noguera Josefa Ajudant cuina
Tur Buffi Vicente Cuiner

Campament de Cala Jondal

Nom Categoria Situació laboral

Costa Costa Guarda Fix

Campament de Biniparratx

Nom Categoria Situació laboral

Cardona Seguí Director Eventual
Villalonga Coll Guarda Fix

Alberg d'Alcúdia

Nom Categoria      Situació laboral

Mora Bennàssar Guarda Fix

Ràdio Jove

Nom Categoria      Situació laboral

Elena de CòrdovaCoordinadora Eventual
Porcel Figueroa Redactor Eventual

Carnet Jove

Nom Categoria      Situació laboral

Vadillo Galera Administrativa Fixa

Campament de la Victòria

Nom Categoria      Situació laboral

Martín Barbera Guarda Fix

C) Correcció errates BOPIB núm. 25.

- Pàg. 962. Sumari. Comissions Parlament. II.- Preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, apartats G), H), i I); i III.-
Informació, apartats A) i B).
On diu: 968
Ha de dir: 969


