BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm.33/28

22 d’abril del 1992

III Legislatura

Núm. 29

SUMARI
PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS APROVATS
I.- RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS
A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política industrial. RGE núm. 1117/92.
1129

TEXTOS REBUTJATS
I.- MOCIONS
A) RGE núm. 1117/92, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 401/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política industrial.
1129

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) Del Diputat Hble.. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis d'avaluació d'impacte
ambiental a Fornells. RGE núm. 3208/91.
1129
B) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informe sobre l'impacte ambiental
produït per les gàbies d'engreixament instalAlades a la badia de Fornells. RGE núm. 262/92.
1130
C) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Programa d'estudi i anàlisi de
pinsos i temes de nutrició en general. RGE núm. 3209/91.
1130

1126

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992
INFORMACIÓ
A) Retirada de la Pregunta RGE núm. 266/92.

1130

B) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca (RGE núm. 404/92).

1130

C) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme (RGE núm. 845/92).

1130

D) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social (RGE núm. 2148/91).

1130

E) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports (RGE núm. 400/92).

1130

F) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports (RGE núm. 1589/91).

1130

G) Suspensió de la Compareixença RGE núm. 175/92.

1131

H) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria (RGE núm. 995/92).

1131

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- INFORMACIÓ
A) Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm. 1472/92.

1131

B) Substitució del Sr. Garcia Olives per la Sra. Alberola a diverses comissions. RGE núm. 1534/92.

1131

C) SolAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(escrit RGE núm. 1599/92).
1131

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- INTERPELALACIONS
A) Del Grup Parlamentari MIXT, dirigida al Govern de la CA, relativa a la declaració de conjunts històrico-artístics. RGE núm. 1520/92.
1131
II.- MOCIONS
A) RGE núm. 1492192, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 3073/91, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política social.
1132
B) RGE núm. 1609/92, subsegüent a la Interpel.1ació RGE núm. 109/92, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política en matèria
de promoció de la CA a través de la participació a fires, exposicions i certàmens.
1132
C) RGE núm. 1643/92, subsegüent a la Interpel.lació RGE núm. 985/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la política de
transports terrestres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1133
III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) Del Diputat Hble. Sr. Mateu Morro, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a recepció de l'espai
àudio-visual a les Pitiüses. RGE núm. 1474/92.
1134
B) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.5.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1476/92.
1134
C) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.6.A) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1477/92.
1135
D) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.6.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1478/92.
1135

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992

1127

E) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.6.C) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1479/92.
1135
F) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.6.0) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1480192.
1135
G) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.6.E) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1481/92.
1135
H) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.6.F) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1482/92.
1135
I) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.7.A) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1483/92.
1136
J) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.7.B).1. del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1484/92.
1136
K) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.7.B).2. del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1485/92.
1136
L) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.7.C) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1486/92.
1136
M) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.7.E) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE 011m. 1487/92.
1136
N) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la mesura
1.7.F) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1488/92.
1136
O) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a objectius i accions
a desenvolupar el 1991 pel Servei d'Aqüicultura Marina SA RGE núm. 1600/92.
1137
P) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a pressupost empresa
pública IBABSA 1992. RGE núm. 1601/92.
1137
Q) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a pressupost empresa
pública SEMILLA SA 1992. RGE núm. 1602/92.
1137
R) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a pressupost empresa
pública SEFOBASA 1992. RGE núm. 1603/92.
1137
S) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a pressupost empresa
pública SEAMASA 1992. RGE núm. 1604/92.
1137
T) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a actes d'inspecció
durant l'exercici de 1991 a l'illa de Menorca a pescadors esportius, professionals, mercats, restaurants, etc. RGE núm. 1606/92.
1137
U) Del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a autoritzacions de
la Conselleria d'Agricultura per recollida i comercialització de la camamilla i el garballó. RGE núm. 1607/92.
1138
V) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment de la Llei
d'acció social. RGE núm. 1627/92.
1138
X) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a compliment del Pla
Quatriennal d'acció social. RGE núm. 1628/92.
1138
Y) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a problemàtica d'adopció
d'infants. RGE núm. 1629/92.
1138
Z) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a protecció del menor.
RGE núm. 1630/92.
1138
AA) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a convenis en política
d'acció social. RGE núm. 1631/92.
1138

1128

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992

AB) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a normalització
lingüística als centres de la UNED. RGE núm. 1632/92.
1139
AC) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa al Pla de convergència
amb Europa. RGE núm. 1633/92.
1139
AD) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a estalvi energètic al
sector industrial. RGE núm. 1634/92.
1139
AB) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a resultat de les
campanyes d'estalvi energètic. RGE núm. 1635/92.
1139
AF) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a utilització de gas
natural. RGE núm. 1636/92.
1139
AG) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a incompliment dels
criteris generals per a l'elaboració del Pla Director de residus sòlids. RGE núm. 1637/92.
1140
AH) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a evolució dels rebuts
a partir de la posada en funcionament del Pla de residus sòlids. RGE núm. 1638/92.
1140
AI) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a etiquetes ecològiques.
RGE núm. 1639/92.
1140
AI) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a mesures de control
dels trasllats de residus sòlids. RGE núm. 1640/92.
1140
AK) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a creació de l'anomenat
"eco-impost". RGE núm. 1641/92.
1140
IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) Del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports, relativa a
autoritzacions d'excursions a viatges Transworld SA RGE núm. 1513/92.
1141
B) Del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT, dirigida a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports, relativa a
multes als "manters". RGE núm. 1514/92.
1141
C) Del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a amenaça d'irrupció a les
aigües del nostre litoral de l'alga tòxica francesa. RGE núm. 1531/92.
1141
D) Del Diputat Hble. Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a motius d'omissions
o errors a les publicacions del BOCAIB referents al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. RGE núm. 1597/92.
1141
E) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a aprovació del
pressupost d'IFEBAL de l'any 1992. RGE núm. 1598/92.
1141
F) Del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a obertura del carrer Madrid
de Sant Antoni de Portmany al trànsit rodat. RGE núm. 1613/92.
1142
V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó. RGE núm. 1517/92.

1142

VI.- INFORMACIÓ
A) Adscripció de la Diputada Hble. Sra. Carlota Alberola al Grup Parlamentari PP-UM. RGE núm. 1532/92.

1142

B) Resolució de la Presidència 2/92 reguladora de la tramitació de la Memòria Anual del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.
1142
C) Expedient 2/92 de Modificació de crèdit mitjançant incorporació de romanent Secció 02 Parlament.

1143

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992

1129

D) Nomenament d'una funcionària eventual.

1143

E) Suspensió temporal de la tramitació de la Proposició de la Comissió Tècnica Interinsular de Modificació de l'article 2 de la Llei 9/90
d'Atribució de Competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
1143
F) Creació d'una Ponència especial en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts d'estudi de la incidència de l'aplicació del Pla de
Convergència de l'Estat Espanyol amb la CE 1992-96 sobre l'economia de la CAIB.
1143
VII.- CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 23.

1144

TEXTOS REBUTJATS

PLE DEL PARLAMENT

I.- MOCIONS
Ordre de Publicació

TEXTOS APROVATS
A)
I.- RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS
Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de la resolució derivada de la Moció RGE núm.
1117/92, relativa a política industrial.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 26 de març del 1992, REBUTJÀ els punts I i II
de la MOCIÓ RGE núm 11l7/92, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política industrial,
publicada en el BOPIB núm 26 de 23 de març del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 48
Vots a favor .......................................................... 23
Vots en contra ....................................................... 25

Palma, a 9 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 26 de
març del 1992, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1117/92, amb l'esmena de modificació de l'apartat
tercer presentada en el transcurs del debat, pel Diputat Hble.
Sr. Joan Verger del Grup Parlamentari PP-UM, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"El Parlament de les Illes Balears demana al
Govern que presenti un Pla de Desenvolupament Regional el
qual hauria de definir els objectius de la política econòmica
i industrial futura a les nostres illes, i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, abans del proper període
de sessions, l'esmentat Pla de Desenvolupament Regional
Actualitzat al Parlament"
Seu del Parlament, 26 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN
COMISSIÓ
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 19 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3208/91, BOPIB núm. 14 de 18 de
desembre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estudis
d'avaluació d'impacte ambiental a Fornells.
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 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 19 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 262/92, BOPIB núm. 21 de 20 de
febrer del 1992, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a informe sobre
l'impacte ambiental produït per les gàbies d'engreixament
instalAlades a la badia de Fornells.
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 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
C)
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 25 de març del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, que
informà sobre l'estat d'execució i desenvolupament de les obres
incloses en el Pla Extraordinari d'inversions i millores
d'infraestructures de les zones turístiques (RGE núm 845/92,
BOPIB núm. 25 de 16 de març del 1992).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 19 de març del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3209/91, BOPIB núm. 14 de 18 de
desembre del 1991, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al programa
d'estudi i anàlisi de pinsos i temes de nutrició en general.
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 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
D)
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió celebrada dia 25 de març del 1992,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social, acompanyat del Director General de
Sanitat, que informà sobre les actuacions del Govern envers de
la problemàtica de la sida a les nostres illes (RGE núm
2148/91, BOPIB núm. 13 de 28 de novembre del 1991).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'ab7Ü del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 19 de març del 1992, fou
retirada la pregunta RGE núm. 266/92 del Diputat Hble. Sr.
Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA
relativa a programa de seguiment de la patologia dels cultius
marins de Balears de la Direcció General de Pesca per part
del seu autor.

Ordre de Publicació
E)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 31 de març del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports, acompanyat pel Secretari General Tècnic de la
Conselleria, que informà sobre la problemàtica del sector en
matèria de transports per carretera, "manteros" i la motivació
de crear una comissió mixta (RGE núm 400/92, BOPIB núm.
24 de 9 de març del 1992).
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 19 de març del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, que informà sobre la situació dels ports i llotges de
peix a Balears i actuacions del Govern per adequar aquestes
instalAlacions a la normativa comunitària (RGE núm 404/92,
BOPIB núm. 24 de 9 de març del 1992).

F)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 1 d'abril del 1992, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, que informà sobre les previsions de
negociació de les transferències d'educació no universitària i
educació universitària a la CAIB, així com de l'estudi realitzat
per la Conselleria sobre les inversions necessàries prèvies a
l'obtenció d'aquestes transferències (RGE núm 1589/91,
admesa per la Mesa del Parlament en reunió celebrada dia 1
d'octubre del 1991).
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El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
G)
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B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 7 d'abril del 1992, restà assabentada de l'escrit
RGE núm. 1534/92, presentat pel Grup Parlamentari PP- UM,
mitjançant el qual comunica la substitució del Sr. Francesc
Garcia i Olives per la Diputada Hble. Sra. Carlota Alberola i
Martínez a les següents comissions:

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 2 d'abril del 1992, quedà
suspesa la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria, sobre la situació del pavelló de l'Expo-92 (RGE
núm 175/92, BOPIB núm. 20 de 12 de febrer del 1992).

Assumptes Institucionals i Generals.
Cultura, Educació i Esports.
Assumptes Socials.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 2 d'abril del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, que informà sobre les perspectives i actuacions en
matèria de producció d'energia a les nostres illes (RGE núm
995/92, BOPIB núm. 26 de 23 de març del 1992).
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 7 d'abril del 1992, admeti a tràmit l'escrit RGE
núm. 1599/92, presentat per tres Diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solA licita
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports davant la Comissió de referència per tal de
celebrar sessió informativa sobre els actes culturals que es
duran a terme al pavelló de les Illes Balears a l'Expo de
Sevilla.
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

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- INFORMACIÓ

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 7 d'abril del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 1472/92, presentat per la
Conselleria adjunta a la Presidència, mitjançant el qual es
comunica la retirada de la solAlicitud de compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, RGE núm. 1954/91
(BOPIB núm. 11, de 15 de novembre del 1991).
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril 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
compliment de la Llei 16185 en relació a la declaració de
conjunts històrico-artístics, presentada pel Grup Parlamentari
MIXT. RGE núm 1520/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 8 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 preveuen els articles 149 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears el
Diputat sotasignant interpelAla el Govern de les Illes Balears en
matèria de l'acompliment de la Llei 16/85 en relació a la
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declaració de conjunts històrico-artístics.
Motius:
Convalidació planejament de protecció.
Provisionalitat declaracions de conjunts i béns
d'interès cultural.

s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1609/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 109/92
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
II.- MOCIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril del 1992,
confonnement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1492/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 3073/91.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 8 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 3073/91, relativa a política
social.
MOCIÓ:
1.- El Govern de les Illes Balears presentarà una
comunicació al Parlament pel seu debat en Comissió
Parlamentària, acabat amb les resolucions davant Plenari,
sobre els programes i alternatives de formació professional.
2.- El Govern de les Illes Balears presentarà una
comunicació al Parlament pel seu debat en Comissió
Parlamentària, acabat amb les resolucions davant Plenari,
sobre el grau de compliment del Pla Quatriennal d'Acció
Social.
3.- El Govern de les IIIes Balears coordinarà les
seves actuacions de formació professional entre les distintes
conselleries i amb l'Administració de l'Estat.
Palma, 31 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,

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 109/92, relativa a política en matèria de
promoció de la CA a través de la participació a fires,
exposicions i certàmens.
MOCIÓ:
1.- El Govern de les Illes Balears presentarà dins el
proper període de sessions una llei reguladora de l'activitat firal
a les Illes Balears.
2.- El Govern de les Illes Balears promourà, en un
termini màxim de tres mesos, el canvi d'estatuts del Consorci
IFEBAL per tal d'adaptar-lo al que es preveu a la Llei d'Entitats
Autònomes i Empreses Públiques de la CAIB.
3.- El Govern de les Illes Balears presentarà, dins el
proper període de sessions, un pla d'actuació en matèria de
política firal que defineixi la política de promoció dels
productes de les Illes Balears, tant en fires exteriors a la nostra
Comunitat Autònoma, com de les promogudes des d'IFEBAL.
4.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
extremar les mesures de seguretat al pavelló balear de l’Expo
'92 per tal d'assegurar la integritat de les obres d'un gran valor
històrico-artístic que conté, així com del propi pavelló.
Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1643/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 985/92.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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C)
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.6.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1478/92.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta, derivada de la InterpelAlació RGE
985/92 relativa a la política de transports terrestres de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la següent Moció:

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.6.C) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1479/92.

1.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà
al Parlament de les Illes Balears, en el termini de vuit mesos
el Pla de Transports Terrestres de les Illes Balears,
acompanyat dels estudis realitzats per a la seva elaboració.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.6.D) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1480/92.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma elaborarà
un cens estadístic dels vehicles destinats a transport de
viatgers i mercaderies en coordinació per, en coordinació amb
la Conselleria d'Indústria (ITV), tenir un coneixement
permanent de l'estat dels vehicles.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.6.E) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1481/92.

3.- El Govern de la Comunitat Autònoma
confeccionarà en coordinació amb els concessionaris del
transport regular, un complet sistema d'informació i serveis
complementaris de transport amb la finalitat que entri en
funcionament en un termini màxim de vuit mesos.
4.- La Conselleria de Transports elaborarà un cens
estadístic respecte de les hores realitzades pels vehicles i
personal conductor amb els anàlisis dels tacòmetres dels
vehicles.
5.- La Conselleria de Transports elaborarà la
normativa per a la creació de les juntes consultives del
transport, previstes per la LOT.
6.- La Conselleria de Transports intensificarà la
informació a transportistes i usuaris de la normativa que en
matèria de transports i seguretat, acordi la Comunitat
Econòmica Europea donada l'entrada de l'Acta Única el 1993.
Palma ,3 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.6.F) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1482/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura I.7A) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1483/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.7.B).1. del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1484/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.7.B).2. del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1485/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1. 7.C) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1486/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1. 7.E) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM l EEM.. RGE núm. 1487/92.

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 7 d'abril 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 recepció de
l'espai àudio-visual a les Pitiüses, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Mateu Morro del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1474/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.5.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm. 1476/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.6.A) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM I EEM.. RGE núm.1477/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.7.F) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1488/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a objectius i
accions per desenvolupar el 1991 pel Servei d'Agricultura
Marina SA, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1600/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
empresa pública IBABSA 1992, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm.1601/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
empresa pública SEMILLA SA 1992, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.1602/92.

1134

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
empresa pública SEFOBASA 1992, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm.1603/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
empresa pública SEAMASA 1992, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE
núm.1604/92.

Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1637/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució dels
rebuts a partir de la posada en funcionament del Pla de residus
sòlids, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1638/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a etiquetes
ecològiques, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1639/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actes
d'inspecció durant l'exercici de 1991 a l'illa de Menorca a
pescadors esportius, professionals, mercats, restaurants etc.,
formulada pel Diputat Hble. Sr. AIbert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1606/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures de
control dels trasllats de residus sòlids, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM..
RGE núm. 1640/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
autoritzacions de la Conselleria d’Agricultura per recollida
i comercialització de la camamilla i el garballó, formulada
pel DipuJat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1607/92.

Pregunta al Govern de la CA., relativa a creació de
l'anomenat "Eco-impost', formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1641/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la llei d'acció social, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1627/92
Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
del Pla Quadriennal d'acció social formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1628/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
problemàtica d'adopció d'infants, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1629/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a protecció
del menor, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra,
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1630/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a convenis en
política 'acció social formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1631/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
normalització lingüística als centres de la UNED, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 1632/92.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Recepció de l'espai àudio-visual a les Pitiüses.
En el debat de Pressuposts de la CAIB per a 1991, es
va aprovar una esmena del Grup Parlamentari PSM-EEM. en
la qual es plantejava un ajut per a garantir al recepció de l'espai
àudio-visual o comunicacional a les Illes Pitiüses, de 2.000.000
de ptes.
Quina ha estat o serà l'execució d'aquesta partida
pressupostària?
Com s'ha millorat la recepció dels canals de TV en
català a les Pitiüses?

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla de
convergència amb Europa, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1633/92.

Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Mateu Morro i Marcé.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a estalvi
energètic al sector industrial, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1634/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultat de
les campanyes d'estalvi energètic, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1635/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a utilització
de gas natural, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1636/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
incompliment dels criteris generals per a l'elaboració del Pla
Director de residus sòlids, formulada pel Diputat Hble. Sr.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.5.B) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quan pensa el Govern proposar al Parlament de les
Illes Balears que aprovi una proposició de llei adreçada la
Congrés dels Diputats, referent a mesures adients a fi que es
garanteixi la permanent equiparació de les prestacions de baixa
per maternitat de les treballadores autònomes amb les de règim
general, i que s'estenguin als treballadors autònoms les
prestacions de protecció a la familia que ara tenen o puguin
tenir en el futur les treballadores i treballadors afiliats al règim
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general de la Seguretat Social, tal com diu la mesura 1.5.B)
del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat per la
Comissió Interdepartamental de la dona del Govern de les
Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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De quina manera el Govern ha inclòs als continguts
dels currículums de l'ensenyament els aprenentatges de la llar
sense distinció del sexe de l'alumne, tal com diu la mesura
1.6.C) del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat per
la Comissió Interdepartamental de la dona del Govern de les
Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 mesura 1.6.A) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quines mesures ha pres el Govern per tal de revisar
els llibres de text de l'ensenyament que calguin, amb
l'objectiu de dotar-los d'un contingut que no prejutgi els rols
dels sexes, tal com diu la mesura 1.6.A) del Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.6.D) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quin pla de difusió entre les APA i els consells
escolars dels principis igualitaris a l'escola i a la familia ha
elaborat el Govern, i quan l'ha elaborat, tal com diu la mesura
1.6.D) del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat
per la Comissió Interdepartamental de la dona del Govern de
les Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

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

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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 mesura 1.6.B) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
De quina manera el Govern ha vetllat perquè a
qualsevol forma de reciclatge de professors s'inclogui la
formació de l'actitud pedagògica no sexista, tal com diu la
mesura 1.6.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona
elaborat per la Comissió Interdepartamental de la dona del
Govern de les Illes Balears?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.6.E) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quines mesures ha adoptat el Govern, relatives a la
informació educativa, l'orientació professional i la formació
permanent, tal com diu la mesura 1.6.E) del Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les mes Balears?

Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.6.C) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.6.F) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quins programes de formació a l'ocupació
especialment destinats a les persones que exerceixen la
prostitució ha posat en marxa el Govern, i quan les ha posat en
marxa, tal com diu la mesura 1.6.F) del Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes Balears?

1136

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.7.A) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
De quina manera ha vetllat el Govern perquè la dona
no quedi discriminada a l'hora d'accedir a la cultura, a la
creació i a la participació cultural, tal com diu la mesura 1.7
A) del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat per
la Comissió Interdepartamental de la dona del Govern de les
Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.7.C) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quins programes i actuacions que fomentin la pràctica
d'un major nombre de dones en els diferents sectors que
conformen el món de l'esport ha desenvolupat el Govern, tal
com diu la mesura 1.7.C) del Pla d'igualtat d'oportunitats per a
la dona elaborat per la Comissió interdepartamental de la dona
del Govern de les Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
M)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

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 mesura 1.7.E) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.

Compliment de la mesura 1.7.B).1. del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.

De quina manera ha fomentat el Govern l'activitat
emprenedora de les dones en aquells àmbits on són menys
representades, tal com diu la mesura 1.7.E) del Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes Balears?

Quines beques d'investigació per a l'estudi de la
problemàtica de la dona ha creat el Govern, tal com diu la
mesura 1.7.B).1. del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona
elaborat per la Comissió Interdepartamental de la dona del
Govern de les mes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.7.B).2. del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Quines tesis i tesines i d'altres treballs d'investigació
que per la seva qualitat i temàtica serveixen per a difondre el
moviment per a la igualtat, ha publicat el Govern, tal com diu
la mesura 1.7.B).2. del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la
dona elaborat per la Comissió Interdepartamental de la dona
del Govern de les Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

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 mesura 1.7.F) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
De quina manera ha impulsat el Govern l'Increment de
les accions de formació professional a l'ocupació en favor de
les dones a fi de diversificar les seves opcions professionals i
augmentar-ne el nivell de qualificació professional per
estimular la incorporació de les dones en el mercat de treball en
millors condicions i facilitar llur accés a llocs d'alta qualificació
i responsabilitat, en els quals actualment estan poc
representades, tal com diu la mesura 1.7.F) del Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes Balears?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

Albert Moragues Gomila, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit aI 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.

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.

Objectius i accions per desenvolupar el 1991 pel
Servei d'Aqüicultura Marina SA.
Quin ha estat el resultat del programa d'estudi i
anàlisi de pinsos i temes de nutrició en general previst per
l'exercici de 1991?

Pressupost empresa pública SEFOBASA 1992.
Quins són els objectius i les activitats previstes per
l'exercici del 1992 en relació a l'empresa pública SEFOBASA?
Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A quines instalAlacions s'han desenvolupat aquestes
experiències i quins són els tècnics que les segueixen?
Pensa la Conselleria seguir aquest programa per
l'actual exercici pressupostari de 1991?

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

Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

P)
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.

Pressupost empresa pública SEAMASA 1992.
Quins són els objectius i les activitats previstes per
l'exercici del 1992 en relació a l'empresa pública SEAMASA?
Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

Pressupost empresa pública IBABSA 1992.
Quins són els objectius i les activitats previstes per
l'exercici del 1992 referits a l'empresa pública IBABSA?

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

Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
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.
Pressupost empresa pública SEMILLA SA 1992.
Quins són els objectius i les activitats previstes per
l'exercici del 1992 en relació a l'empresa pública SEMILLA
SA?
Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

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.
Actes d'inspecció durant l'exercici de 1991 a l'illa de
Menorca a pescadors esportius, professionals, mercats,
restaurants, etc.
Quantes actes d'inspecció s'ban aixecat per part de
l'inspecció de pesca i quants d'expedients s'han instruït: durant
l'exercici de 1991 a l'illa de Menorca, amb expressió de l'import
de la sanció, si el procediment ja ha finalitzat; consignant a més
els colAlectius als quals facin referència (pescadors esportius,
professionals, mercats, restaurants, etc.)?
Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Problemàtica d'adopció d'infants.

Autoritzacions de la Conselleria d'Agricultura per
recollida i comercialització de la camamilla i el garballó.
Quantes autoritzacions ha concedit la Conselleria
d'Agricultura per possibilitar la recollida i comercialització de
la camamilla i el garballó a l’illa de Menorca durant els anys
1991 i 1992?

Quina és la problemàtica actual d'adopció d'infants a
les Illes Balears?
Quantes adopcions s'han realitzat des de l'any 1991
fins a l'actualitat?
Quines dificultats i problemes existeixen?

Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

Quantes persones estan a l'espera de poder adoptar un
infant?
Pensa el Govern de les Illes Balears agilitar les
tramitacions?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Compliment de la Llei d'acció social.
Z)
Quins són els municipis de les mes Balears que
compleixen la Llei d'acció social pel que fa a les inversions
previstes en acció social del 6% del pressupost?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la línia d'actuació del Govern de les Illes
Balears al respecte?

Protecció del menor.

Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quina és la línia de prevenció dins l'àmbit de la
protecció del menor que duu a terme el Govern de les illes
Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin tipus d'ajudes i actuacions es duen a terme
respecte de guarderies i menjadors, a l'àmbit de la protecció del
menor?

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

No pensa el Govern de les Illes Balears que ha deixat
d'actuar en gran part en aquest sentit?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Compliment del Pla Quadriennal d'acció social.
Quins aspectes del Pla Quadriennal d'acció social
s'han complert fins a l'actualitat?
Quines són les previsions per a l'any 1992?
Pensa el Govern de les Illes Balears que s'hauria de
rectificar o modificar algun aspecte del Pla Quadriennal per
a un millor i més eficaç funcionament?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Convenis en política d'acció social.
Quins convenis ha signat el Govern de les mes Balears
en matèria d'acció social durant el primer trimestre de 1992?
No es poden agilitar les tramitacions d'aquests
convenis, sobretot quan es tracta d'atenció a persones amb
problemàtica social?
Per què no s'aconsegueix que es signin aquests
convenis a començaments d'any i d'aquesta manera les entitats

B.O.P.I.B. Núm. 29 - 22 d’abril del 1992
que treballen en el camp de l'acció social vegin agilitzada tota
la problemàtica burocràtica?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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Quin ha estat l'estalvi energètic al sector industrial de
les Illes Balears des de 1986 fins a l'actualitat?
Quines assessories energètiques s'han realitzat i amb
quin resultat, des del 1989 fins a l'actualitat?
Quines estan previstes per al 1992

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

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

Normalització lingüística als centres de la UNED.
És satisfactori el grau de normalització lingüística
als centres de la Universitat Nacional d'Educació a Distància
a les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les rues Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Resultat de les campanyes d'estalvi energètic.

Quin seguiment fa el Govern de les Illes Balears per
tal que es compleixi la Llei de normalització lingüística als
centres de la UNED?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin ha estat el resultat de les campanyes d'estalvi
energètic que s'han realitzat?
Quin estalvi energètic s'ha aconseguit als centres de
l'Administració de la CAIB?
I als centres del Consell Insular de Mallorca als quals
es va fer una assessoria energètica per part de la Conselleria
d'Indústria l'any 1989, quina ha estat l'evolució de l'estalvi
energètic?

AC)
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Pla de convergència amb Europa.
Quina és la posició del Govern de les Illes Balears
respecte del Pla de convergència amb Europa pel que fa als
nostres pobles i que ha presentat el Govern de l'Estat?
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de
les Illes Balears respecte del Pla de convergència amb
Europa?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Dies Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Utilització del gas natural.
Quines són les previsions respecte de l'arribada i
utilització de gas natural a les Illes Balears?
Quines previsions té la Conselleria d'Indústria al
respecte?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les rues Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi energètic al sector industrial.
El Govern de les Illes Balears va realitzar cinc
campanyes d'assessorament energètic entre 1986 i 1989, que
varen posar de manifest que les possibilitats d'estalvi
energètic a les Illes Balears són reals, principalment al sector
industrial.

Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)

AJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Incompliment dels criteris generals per a l'elaboració
del Pla Director de residus sòlids.
Amb quins aspectes considera la Conselleria
d'Indústria que no es compleixen els criteris generals aprovats
pel Parlament de les Illes Balears i que han donat lloc al Pla
Director de residus sòlids de l'illa de Mallorca?
Quin incompliment d'aquests criteris generals
existeixen al Pla Director de residus sòlids respecte de
Menorca i Eivissa i Formentera?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Mesures de control dels trasllats de residus sòlids.
Com pensa la Conselleria d'Indústria fer complir les
mesures de control dels trasllats de residus sòlids, d'acord amb
la normativa de la Comunitat Europea?
Quins problemes existeixen a l'interior de cada illa?
Com es pensen resoldre?
Creu la Conselleria d'Indústria que tal com estan
previstes les estacions de transferència del Pla de residus sòlids
se compleixen aquestes normatives?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la segi1ent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.
Evolució dels rebuts a partir de la posada en
funcionament del Pla de residus sòlids.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Creació de l'anomenat "Eco-impost".

Quina serà l'evolució dels rebuts a pagar pels
ciutadans de Mallorca, a partir de l'aprovació i posada en
funcionament de la gestió del Pla Director de residus sòlids
de Mallorca?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines previsions existeixen per tal de crear
l'anomenat "Eco-impost" en matèria d'energia, per tal de
millorar l'eficàcia energètica i de crear les condicions
adequades a la substitució de certs combustibles per altres
productes menys contaminants?
Quina línia d'actuació té en aquest sentit la Conselleria
d'Indústria?
Quina coordinació existeix en aquest sentit amb el
Govern de l'Estat i amb les institucions de la Comunitat
Europea?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Etiquetes ecològiques.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les
Illes Balears respecte de les etiquetes anomenades
ecològiques?
Ha detectat ala Direcció General de Consum
irregularitats o indicis de frau al consumidor en aquest sentit?
Palma, 3 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril 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 de Treball i
Transports, relativa a autoritzacions d'excursions a viatges
Transworld SA, formulada pel Diputat Hble. Sr. Miquel
Pascual, del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 1513/92
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Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports, relativa a multes als “manters” formulada pel
Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari
MIXT. RGE núm. 1514/92.

Multes als "manters".
Quants dels més de 100.000.000 de ptes. de multes als
"manters" que la Conselleria de Treball i Transports ha posat,
han estat cobrades?

Pregunta al Govern de la CA, relativa a amenaça
d'irrupció a les aigües del nostre litoral de l'alga tòxica
francesa, formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 1531/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a motius
d'omissions o errors a les publicacions del BOCAIB referents
al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Francesc Planells, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1597/92
Pregunta al Govern de la CA, relativa a aprovació
de pressupost d'IFEBAL de l'any 1992, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1598/92 .
Pregunta al Govern de la CA, relativa a obertura
del carrer Madrid de Sant Antoni de Portmany al trànsit
rodat, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan Mart, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 1613/92.

Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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.
Quines mesures ha pres i quina informació ha donat
la Conselleria d'Agricultura davant l'amenaça d'irrupció de a les
aigües del nostre litoral de l'alga tòxica francesa?
Palma, 30 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 8 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.

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
oral davant Ple.
Quins són els motius de les omissions i errors a les
publicacions del BOCAIB referents al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera?

Autoritzacions d'excursions a viatges Transworld
SA.
Ha estat autoritzades per la Conselleria de Treball i
Transports les excursions turístico-comercials solAlicitades per
l'agència de viatges Transworld SA en data 12 de febrer del
1992, amb les condicions de preu, itinerari i servei
solAlicitades?

Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Francesc Planells i Costa.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Palma, 1 d'abril del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Transports la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.

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 tendrà aprovat IFEBAL el seu pressupost de
l'any 1992?
Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les rues
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.
Pensa la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori obrir el carrer Madrid de Sant Antoni de
Portmany al trànsit rodat i que arriba fins al port d'aquesta
localitat?

En comprovar la dificultat de l'operació, la Guàrdia
Civil, mitjançant l'emissora mòbil, solAlicità l'ajuda del SAR, la
qual fou denegada.
Afortunadament un grup d'excursionistes colAlaborà en
el rescat amb greu perill de la seva integritat física, i a les 30 h.
l'improvisat "equip de rescat" dipositava el cadàver al peu del
Galatzó.
Atès que segons informacions d'alguns excursionistes
experts, aquesta no és una història fantàstica sinó habitual i
"normal", el Grup Parlamentari PSM I EEM. presenta la
següent,
Proposició no de Llei:

Palma, 2 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

El Parlament de les Illes acorda:
1.- Exigir responsabilitats al Delegat del Govern pel
fet que el número de telèfon que figura a les pàgines
d'urgències com a Protección Civil España no contesta les
cridades.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 7 d'abril 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. 1517/92, relativa a
rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó, amb solA
licitud 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.

2.- Manifestar al delegat del Govern la protesta per la
lenta actuació del SAR i la negativa a colAlaborar amb el rescat
d'un cadàver en una zona de difícil accés per terra.
3.- Instar el Govern de les Illes Balears a iniciar les
accions pertinents per tal de prevenir que problemes burocràtics
endarrereixin l'actuació dels serveis d'auxili civil en casos
similars.
4.- Instar el Govern de les Illes Balears per tal que en
coordinació amb la Delegació del Govern s'habiliti un servei de
rescat agrupat adequadament i disponible durant les 24 hores
del dia.
Palma, 31 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

Palma, a 8 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 preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les rues Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM. presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

VI.-INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Rescat d'un excursionista mort al puig Galatzó.
El passat diumenge dia 29 de març, un turista
alemany morí a 100 metres del cim del puig Galatzó víctima,
suposadament, d'un infart de miocardi.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 7 d'abril del 1992, es donà per assabentada de
l'escrit RGE núm. 1532/92, presentat pel Grup Parlamentari
PP-UM, mitjançant el qual comunica l'adscripció de la
Diputada Hble. Sra. Carlota Alberola i Martínez al Grup
Parlamentari de referència.

El fet es produïa a les 12 h. Un excursionista
mallorquí avisava la Guàrdia Civil a les 12'30 h. des del
telèfon de les cases de Son Fortuny (aleshores es suposava
que l'accidentat encara vivia).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A les 13 h. s'intentava contactar amb Protecció Civil
España sense que ningú contestàs al telèfon.
Ordre de Publicació
A les 14 h. arribava l'helicòpter del SAR i a les 14'10
h. abandonava la zona sense evacuar el cos, per esser ja
cadàver.
A les 17 h. arribava "l'equip de rescat" format per
una parella de la Guàrdia Civil provista d'ordre judicial
d'aixecament del cadàver, sense equip de muntanya, i tres
voluntaris de la Creu Roja, un d'ells una jove, sense material
de rescat.

B)
El President del Parlament de les Illes Balears,
comptant amb el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
portaveus, conformement amb l'establert a l'article 32.2 del
Reglament d'aquesta Cambra, resol que el procediment del
debat de la Memòria Anual del Consell Assessor de RTVE a
les Illes Balears a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals se n'ajusti a les normes següents:
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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 2/92
REGULADORA DE LA TRAMITACIÓ DE LA MEMÒRIA
ANUAL DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE A LES
ILLES BALEARS.

ALTA EN PRESSUPOST

1.- Exposició o presentació de la Memòria per part
del President del Consell Assessor de R 1VE a les mes
Balears.

Palma, 10 d'abril del 1992.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.

2.- Intervenció del representant de cada grup
parlamentari per un temps de deu minuts, per formular
preguntes o observacions. Aquestes preguntes es tramitaran
com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral en
comissions ordinàries.
3.- Després de les intervencions esmentades, quedarà
conclòs el debat, sense presentació de Propostes de
Resolució. Això no obstant, els grups parlamentaris en podran
presentar les iniciatives parlamentàries que estimin
convenients.
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
C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta del
Lletrat Oficial Major de la Cambra, aprovà el següent:

C.C. 02 Oficialia Major:
Partida 15100 Gratificacions

Ordre de Publicació
D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, es donà per assabentada del
nomenament d'una funcionària eventual, mitjançant la següent
Resolució:
1.- Nomenar la Sra. Carmen Sagrado Mesquida,
secretària del Senador, amb categoria d'auxiliar administrativa,
amb efectes des de dia 1 d'abril del 1992, qui percebrà amb
càrrec a la pertinent consignació pressupostària, la retribució
íntegra mensual de 173.030 pessetes, més dues pagues
extraordinàries d'igual quantitat, a meritar els mesos de juny i
desembre; a l'esmentada retribució se li faran els descomptes i
retencions d'aplicació.
2.- De la present Resolució se'n retrà compte a la
Mesa de la Cambra i es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, per al seu coneixement i als
efectes pertinents.
A la seu del Parlament, a dia 1 d'abril del 1992

EXPEDIENT 2/92 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT MITJANÇANT INCORPORACIÓ DE
ROMANENT SECCIÓ 02-PARLAMENT.
El que subscriu, el Lletrat Oficial Major del
Parlament de les Illes Balears, en justificació a les
circumstàncies que motiven la tramitació de l'expedient de
modificació de crèdit, per a la incorporació de part del
romanent de Tresoreria no utilitzat de l'exercici anterior, té
l'honor de sotmetre a la consideració de la Mesa del
Parlament la següent
MEMÒRIA
D'acord amb l'establert a l'article 6, paràgraf 1 de la
Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'any 1992, previ acord de la Mesa del
Parlament, aquesta incorporarà al Pressupost de la Cambra
per al 1992, el romanent de crèdit no utilitzat de l'exercici
anterior.
Atès que la liquidació del Pressupost del Parlament
de l'any 1991, fou aprovada pel Ple de la Cambra en sessió
celebrada dia 5-3-92 i que a aquesta hi figura un romanent de
55.221.984 pts., i que s'han incorporat mitjançant l'expedient
1/92 la quantitat de 50.420.900 pts., quedant sense incorporar
la quantitat de 4.801.084 pts. i considerant que és insuficient
el crèdit de la partida 15100 (gratificacions) del Centre de
Cost 02 Oficialia Major, ÉS PEL QUE:
Es proposa l'aplicació de part del romanent
mitjançant incorporació del Pressupost del 1992 del
Parlament, de la següent forma:

1.500.000 pts.

Per delegació del President,
el Secretari primer:
Jesús G. Martínez de Dios.
Ordre de Publicació
E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta de la
Presidència, acordà la suspensió temporal de la tramitació de
la Proposició de la Comissió Tècnica Interinsular de
Modificació de l'article 2 de la Llei 9/90 d'Atribució de
Competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 d'abril del 1992, a proposta de la
Presidència, acordà la creació d'una Ponència especial en el
si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal que estudiï
la incidència de l'aplicació del Pla de Convergència de l'Estat
Espanyol amb la Comunitat Europea 1992-1996 sobre
l'economia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
composició numèrica de la qual serà la mateixa que la de la
resta de ponències de les comissions legislatives permanents.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'abril del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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VII.- CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 23.
- Ampliació de la resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 1520/91.
Treballs: Inventari dels jaciments arqueològics de
Manacor, Ses Salines, Porreres, Campos i Algaida.
Data d'entrega: Dins el 1991.
Equips: Josep Merino, Francesca Torres, Gabriel
Pons, Gabriel Porcel.
Treballs: Estudi de dotació d'arxius
Data d'entrega: S'ha entregat el mes de maig.
Equips: Isabel Garau Llompart, Francesc Riera
Vayreda, Juan José Riera Forner.
Treballs: Avantprojecte de Llei sobre adequació de
les xarxes d'instal A lacions a les condicions
històrico-ambientals.
Data d'entrega: S'ha entregat el passat mes de març.
Equips: Antoni Ramis (enginyer de camins), Juan
Manuel Martínez (arquitecte), Neus Garcia Inyesta
(arquitecte) Miquel Coca (catedràtic dret civil).
Treballs: Inventari de béns mobles de l'Església

Juaneda Villalonga P.
Martí Atvarez B..
Mas Galmés M.
Molina Romero E.
Monserrat Maimó M.
Olascoaga Enseñat J.
Olives Villena C.
Perelló Martorell M.
Planas Losada F.
Pons Marquès J. B.
Pou de Pablo J.
Puigserver Garcia M. A
Pujol Pons A.
Rabaneda Pérez R.
Ramonell Colom M.
Rovira de Alós J.M.
Serra Ramon F.
Serra Serra F.
Vidal Bonet C. S.
Serra Tur C.

Aux. administ.
Tècnic labor
Netejadora
Aux. administ.
Aux.camp
Director adj.
Aux. administ.
Oficial admin.
Aux. administ.
Veterinari
Administrador
Aux. administ.
Veterinari
Aux. administ.
Administrador
Tècnic labora.
Aux. administ.
Veterinari
Veterinari
Aux. administ.

Eventuals
Barea Garcia M.
Blanco Álvarez J.
Catasus Capellades
Fernández Zapata J.M.
Ferrer Vich A.
Homar Amengual P.
Joy Torrens S.
Mas Cañellas J.
Pax Dolz del C.
Proenza Arenas J. M.
Ques Jordà M.
Salom Mas M.
Vidal Ramon J.
Villalonga Vadell M. C.

Aux. administ.
Aux. administ.
Aux. laboratori
Aux. administ.
Aux. administ.
Aux. administ.
Enginyer agrò.
Aux. Laboratori
Enginer tècnic
Aux. administ.
Veterinari
Netejadora
Aux. administ.
Tècnic labora.

1.062.610
3.119.011
882.697
2.285.892
1.223.466
5.497.348
2.284.282
2.579.310
2.284.282
4.788.000
1.274.927
2.209.581
2.428.094
2.498.570
3.163.097
3.174.163
1.962.602
3.237.234
2.386.904
1.683.045
417.195
318.429
168.458
1.989.534
678.411
74.265
2.977.218
659.117
2.551.490
267.474
2.330.436
613.525
232.552
3.101.334

TOTAL
31 treballadors fixos
14 treballadors eventuals
Total

catòlica.
Data d'entrega: Dins el 1991.
Equips: El duen a terme sis equips baix la direcció
del Departament d'història i teoria de les arts de la UIB.
Treballs: Inventari de béns immobles.
Data d'entrega: Dins el 1991.
Equips: Els membres de l'associació ARCA Andreu
Mateu Sastre, Antoni Planes Rosselló, Miquel Llompart
Roca, Pablo Pérez Villegas, Ramon Català Ribó.
Treballs: Estudi sobre el mal de la pedra.
Data d'entrega: Sotmesa als plans dels
departaments universitaris corresponents.
Equips: Rosa Maria Sbert Alemany, Modesto
Montoro San Miguel, professors de la Universitat d'Oviedo,
José María Martín Pozas, professor Universitat de Salamanca.
- Ampliació de la resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 64/92.

alta
alta
baixa
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
baixa
alta
alta
alta
alta
alta
baixa
baixa
alta
alta
alta
baixa
alta
alta
alta
baixa
alta
alta
alta
alta

82.937.337
16.379.438
99.316.775

- Ampliació de la resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 77/92.
Despeses en publicitat de l'Institut de Biologia Animal
de Balears SA (IBABSA) durant l'any 1991.
Concepte

Import

Empresa

Jornada Bestiar
Jornada Bestiar
Jornada Bestiar

82.800
55.200
50.400

Hora Nova SA
Rey Sol SA
Editora Balear
SA

Publicitat en diaris

188.400

Rètols IBABSA vehicles 12.000

Rótulos Keseven
SA
Rótulos Comar
El Corte Inglés

Adhesius Campos
Gorres IBABSA

16.128
249.200

Relació del personal d'IBABSA (1991) Fixos i
eventuals.

Altra publicitat

277.328

Treballador

Categoria

Remun.

Fixos
Aguiló Monjo C.
Anguera Sansó B.
Ballester Rigo M.
Bosch Coll C.
Bujosa Grimalt A.
Carbó de la Rera R.
Cerdà Mulet J.
Coll Cañellas A.
Femenia Garcia F.
Garmón Franco MJ.
Herrera Rubio Pa.

- Ampliació de la resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 78/92.

Cap laboratori
Director têcnic
Gerent
Aux. administ.
Aux. Camp
Aux. administ.
Veterinari
Aux. administ.
Subalterna
Veterinari
Aux. administ.

4.436.806
663.700
8.778.035
1.872.513
2.111.559
2.135.867
3.585.428
2.439.279
1.364.101
3.312.694
2.242.240

Situació
alta
alta
baixa
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta
alta

Despeses en publicitat de Serveis d'Aqüicultura
Marina SA (SEAMASA) durant l'any 1991.
Concepte

Import

Empresa

Programa ràdio

546.000

Ràdio Popular SA

- Ampliació de la resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 79/92.
Despeses en publicitat de Serveis Forestals de
Balears SA (SEFOBASA) durant l'any 1991.
Concepte

Import

Empresa

Publicitat en mitjans de comunicació:
Brisas
170.000

Prenshora SA

Altra publicitat
Adhesius
Adhesius

Gastalver
Pots SA

47.500
24.554
72.054

- Ampliació de la resposta del Govern a la
Pregunta RGE núm. 85/92.
Publicació d'anuncis

164.034

Diario de Mallorca
Última Hora
Baleares
El Día
Diario de Ibiza
La Prensa de Ibiza
Diario Menorca
Última Hora Menorca
Fotocomposició

20.832
22.848
14.784
24.864
19.824
12.096
13.306
10.080
22.400

Mediterránea
Internacional
de publicidad
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