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d'acceptar l'ampliació solAlicitada en els termes exposats a la
Proposta de referència".
Seu del Parlament, 9 d'abril del 1992.
El President:
Manuel Jaén i Palacios.
El Secretari:
Josep Miquel Martínez i Polentinos.

Ordre de Publicació
Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispòs la
publicació al BOPIB de la Resolució relativa a autorització
de l'ampliació del refugi per a embarcacions de la Colònia de
Sant Pere, en el terme municipal d'Artà, aprovades a la
Comissió d'Ordenació Territorial, en sessió celebrada dia 1
d'abril del 1992.
Palma, a 5 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 1 d'abril del 1992,
aprovà la següent:
RESOLUCIÓ:
"El Parlament de les Illes Balears, atesa la Proposta
en relació amb el projecte d'ampliació del refugi per a
embarcacions de la Colònia de Sant Pere, terme municipal
d'Artà, promogut pel Club Nàutic, remesa segons acord del
Consell de Govern de dia 5 de desembre del 1991, acorda

II.- RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
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 les resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE
núm. 1005/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a l'adequació de les sigles de les Illes Balears als noms
oficials.
Palma, a 5 de maig del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 8
d'abril del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no
de Llei RGE núm. 1005/92, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació

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

B)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 8 d'abril del 1992, quedà
retirada la Pregunta RGE núm 954/92, del Diputat Hble. Sr.
Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a cultius marins a Balears (BOPIB núm 26, de 23 de
març del 1992), per part del seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a realitzar les gestions pertinents
per aconseguir la finalitat expressada en el punt anterior,
prèvia consulta als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa
i Formentera."
Seu del Parlament, 9 d'abril del 1992.
La Presidenta:
Joana Aina Vidal i Burguera.
El Secretari:
Joan Marí Tur.
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Ordre de Publicació
C)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 8 d'abril del 1992, quedà
ajornada la Pregunta RGE núm. 1052/92, del Diputat Hble Sr.
Miquel Pascual del Grup Parlamentari MIXT, relativa a
resultats dels experiments en empelts als ametllers pels
sistemes aportats pel Sr. Bartomeu Serra i Bauzà (BOPIB núm
26, de 23 de març del 1992).

TEXTOS DEBATUTS

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

I.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN
COMISSIÓ
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 8 d'abril del 1992, debaté la
Pregunta RGE núm 984/92, BOPIB núm 26 de 23 de març
del 1992, del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a problemàtica
plantejada per Coinga en relació amb la seva formació de
capital.
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 5 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 8 d'abril del 1992, tengué lloc
la Compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca que informà sobre les actuacions realitzades des del dia
9 de maig del 1991, en què s'intervingué la central lletera
AGAMA (escrit RGE núm.1086/92 publicat al BOPIB núm. 26,
de 23 de març del 1992).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

INFORMACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

1.- PREGUNTES AMB SOLAL1CITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT COMISSIÓ

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 8 d'abril del 1992, tengué
lloc la Compareixença de l'Hble Sr. Conseller de Turisme
que informà sobre les possibles repercussions que es poden
tenir amb motiu de l'obertura del túnel sota el canal de la
Mànega i el parc de Disneyworld a França sobre el turisme
a Balears (escrit RGE núm. 953/92 publicat al BOPIB núm.
26, de 23 de març del 1992).

Ordre de Publicació

A)
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 28 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 COMISSIÓ.
Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a
"Plan marco de competitividad del turismo español”,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
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Parlamentari PSM I EEM, RGE núm 1819/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
administració única, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE
núm 1931/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 29 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 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió, adreçada a la
Conselleria de Turisme.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 5 de maig 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 acord de
cooperació entre el "Centre for urban and regional studies" i
la Conselleria d'Economia, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm.
1961/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla de
Reactivació del Pla de Mallorca, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE
núm. 1962/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a cases
comercials consultades per a la campanya integral de control
dels moscards a Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2008/92.

"Plan Marco de competitividad del turismo español"
- Quina valoració fa la Conselleria de Turisme del
Plan Marco de Competitividad del Turismo Español?
- Quina serà la nostra participació i aportació al Pla
esmentat?
- Atès que segons l'article 10.9 la nostra Comunitat
Autònoma té competència exclusiva en foment i promoció del
turisme. Ordenació del turisme dins el seu àmbit territorial.
Les Illes Balears quedaran al marge del Plan Marco o, en cas
contrari, suposarà pèrdua de les nostres competències?
- Essent el pressupost de la Unidad de Turismo,
dependent de la D.G.XXIII per al 1992 de 5,7 milions d'Ecus,
es coneix la distribució per comunitats autònomes d'aquests
fons?

Pregunta al Govern de la CA, relativa a campanya
integral de control dels moscards a Balears, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm. 2009/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a cost i
valoració de la campanya integral de control dels moscards a
Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2010/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a implicacions
mediambientals de la campanya integral de control dels
moscards a Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
2011/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.

- Dels 22 programes comunitaris relacionats amb el
turisme, de quants es beneficia la nostra Comunitat i per
quina quantitat?

Palma, a 6 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 15 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió.
Acord de cooperació entre el Centre for urban and
regional studies i la Conselleria d'Economia.

Administració Única.
- Quina és la postura del Govern de les Illes Balears
respecte de la proposta d'Administració única que defensen a
hores d'ara els presidents de Galícia i Catalunya?
- Contradiu aquesta proposta el Pacte Autonòmic
signat entre el PP i el PSOE?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quins són els continguts de l'acord de cooperació
entre el Centre for urban and regional studies de Newcastle
Upon Tyne i la Conselleria d'Economia i Hisenda?
Palma, 27 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

B.O.P.I.B. Núm. 31 - 12 de maig del 1992
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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- Sabia la Conselleria d'Agricultura que l'esmentada
casa adjuntava inclús una proposta de conveni valorada sense
expressió de les zones a tractar, productes a utilitzar, etc.
- Amb quines cases comercials van realitzar la
campanya els ajuntaments beneficiaris?
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

Pla de Reactivació del Pla de Mallorca.
En quina situació es troba el projecte del Pla de
Reactivació de la comarca del Pla de Mallorca?
Quines actuacions es preveuen?
Quines persones, apart del personal de la pròpia
Conselleria, estan colAlaborant en aquest treball? En quines
condicions laborals i econòmiques?
Quina és la participació dels distints ajuntaments?
Palma, 27 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Cost i valoració de la campanya integral de control
dels moscards a Balears.
- Quin cost ha representat la campanya integral de
control dels moscards a Balears de 1991?
- Quina valoració li mereix a la Conselleria la
campanya realitzada l'any 1991?
- Pensa introduir canvis en la seva execució per a l'any
1992?
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

Cases comercials consultades per a la campanya
integral de control dels moscards a Balears.
- Quines són les cases comercials consultades per
dur a terme la campanya de control de moscards, amb
expressió de les seves ofertes?

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

- Segons informació lliurada per la Conselleria
d'Agricultura, la Direcció General de Producció havia de
donar compte als ajuntaments interessats de les gestions amb
les cases comercials, quan i com ho van comunicar als
ajuntaments?
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Implicacions mediambientals de la campanya integral
de control dels moscards a Balears.
- Quin tipus de tractaments s'han realitzat i amb quins
productes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Campanya integral de control dels moscards a
Balears.
- Tenia coneixement la Conselleria d'Agricultura que
una casa comercial s'adreçava directament als ajuntaments
informant de la campanya integral de control dels moscards
a Balears i comunicant ésser l'adjudicatari d'aquesta
campanya, amb total contradicció amb el Decret 44/91 i
l'Ordre de 30 de juliol del 1991?

- Qui ha fet l'avaluació de l'impacte ambiental de les
actuacions realitzades, tal com exigeix l'ordre de la Conselleria,
abans esmentada?
- Quin judici li han merescut a la Comissió Balear de
Medi Ambient els referits informes sobre l'avaluació de
l'impacte ambiental?
- Es va solAlicitar el parer del Servei de Conservació
de la Natura sobre les actuacions que proposaven les cases
comercials adjudicatàries?
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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TEXTOS EN TRAMITACIÓ

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 28 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. 1725/92, relativa a
fixació dels dies festius corresponents a les diades de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, amb solAlicitud de
tramitació davant comissió.
D'acord amb el que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 29 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 5 de maig del 1992, d'acord
amb l'article 152 del Reglament del Parlament, s'admeten a
tràmit les interpelAlacions tot seguit especificades.
InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a
estratègia de desenvolupament i innovació tecnològica per a
les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2005/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 6 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant comissió.
Fixació dels dies festius corresponents a les diades
de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
Les dates de la integració, en el segle XIII, de les
Illes Balears a l'àmbit polític i cultural de les terres catalanes,
produïda amb la incorporació a la Corona d'Aragó, han tengut
un reconeixement institucional i una commemoració popular
des de temps immemorial. S'han constituït en veritables
Diades del Poble de cada una de les Illes. A l'actualitat
aquesta Diada, que a Mallorca es celebra el 31 de desembre,
a Menorca el 17 de gener, i a Eivissa i Formentera el 8
d'agost, no compta en el conjunt de les Illes Balears amb el
suport necessari a nivell institucional com per fer d'aquestes
dates, tant a l'aspecte divulgatiu com formatiu, unes
vertaderes festes encaminades a recuperar i celebrar el
creixement de la nostra personalitat cultural i nacional, en
definitiva de la nostra identitat com a Pobles.
És per això que el Grup Parlamentari del PSM i
EEM presenta la següent,
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que, un cop pronunciats els
consells insulars, es fixin els dies festius corresponents a les
Diades del Poble d'Eivissa i Formentera, del Poble de
Menorca i del Poble de Mallorca.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que reclami la substitució del 12
d'octubre com a data festiva a les Illes Balears.
Palma, 13 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.
Estratègia de desenvolupament
tecnològica per a les Illes Balears.

i

innovació

A la nostra Comunitat Autònoma no hi ha encara una
política científica i tecnològica orientada a promoure la recerca
i a fomentar la necessària colAlaboració en tasques d’R + D
entre les diferents unitats del sistema
ciència-tecnologia-indústria per tal d'afrontar el repte de la
competitivitat en el terreny de la tecnologia.
El dèficit i la limitada capacitat d'algunes de les
nostres empreses per fer front a un sector europeu més
desenvolupat i més tecnificat poden suposar, a mesura que
s'avança en la integració
del mercat únic, un important descens en les nostres posicions
comercials. Cal una resposta política a aquesta situació.
Per això el Grup Parlamentari SOCIALISTA
interpelAla el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la seva
estratègia de desenvolupament i innovació tecnològica per a les
Illes Balears.
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

B.O.P.I.B. Núm. 31 - 12 de maig del 1992
II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

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

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 28 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 plaça de
cap de serveis de la Direcció General de Joventut, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 1739/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a suport
genèric a la producció fonogràfica, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm.
1917/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inauguració
del pavelló balear de l'Expo, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1919/92.
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Palma, a 29 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 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Plaça de cap de serveis de la Direcció General de
Joventut.
Quan es va cobrir i quan ha quedat vacant per
excedència titular. la plaça de Cap de Serveis de la Direcció
General de Joventut, Grup A, Nivell 28?
Quina és la remuneració total que ha percebut el
titular pel temps d'ocupació de la plaça?
Quin horari tenia?

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de festes al pavelló balear, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1920/92.

Quines tasques ha desenvolupat?
Palma, 13 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a convidades
a la inauguració del pavelló balear, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm.
1921/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
assegurança contra incendis del pavelló balear, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm.
1922/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a lloguer
d'apartaments pels directius d'IFEBAL, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm.
1923/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a llicència
municipal d'obres del pavelló balear, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm.
1924/92.

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.
Suport genèric a la producció fonogràfica.
Quins autors o intèrprets de les Illes Balears han
obtingut el suport genèric a la producció fonogràfica en llengua
catalana d'ençà de l'entrada en vigor del decret que regula
aquests ajuts, tot especificant les característiques dels discs,
nombre d'exemplars comprats, cost de cadascuna d'aquestes
adquisicions i destí que se'ls ha donat (distribucions,
intercanvis, etc.)?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a celebració
del Dia del Llibre, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1925/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a Dia
Internacional de la Terra, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 1926/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a educació
mediambiental, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1927/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a utilització
de la bicicleta, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1929/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Inauguració pavelló balear de l'Expo.
Quin cost han ocasionat els actes de la inauguració del
pavelló de Balears a l'Expo '92?
Qui ha pagat el desplaçament des de les Illes, dels 116
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convidats?

Amb quina companyia asseguradora?

Quin cost ha suposat aquest desplaçament i la
posterior estança a Sevilla?

Com s'ha produït aquesta contractació?

Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Amb quins criteris s'ha escollit la companyia
asseguradora?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

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

G)
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.
Lloguer d'apartaments pels directius d'IFEBAL.

Quin programa de festes es té previst al llarg dels sis
mesos de durada de l'Expo '92 al pavelló balear?
Quin és el pressupost detallat?

Quin cost en pessetes suposa mensualment el lloguer
dels apartaments contractats a Sevilla pels directius d'IFEBAL?

Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quants mesos està previst tenir-los llogats?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Convidades a la cerimònia d'inauguració del pavelló

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

balear.
Llicència municipal d'obres del pavelló balear.
Amb quin criteri es van distribuir les convidades per
assistir a la cerimònia d'inauguració del pavelló balear a
l'Expo '92?

Té finalment llicència municipal d'obres el pavelló de
Balears a l'Expo '92?
En quina data s'ha concedit?

Per quin motiu es va convidar el President del PP,
Sr. Aznar, als actes d'inauguració?

Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es van convidar també els Presidents dels altres
partits amb representació parlamentària, IU, PSOE, PNB, ...
?
Per quin motiu?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Celebració del Dia del Llibre.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Assegurança contra incendis del pavelló balear.
Quin és el cost de l'assegurança contra incendis del
pavelló balear a l'Expo '92?

Quines han estat les actuacions de la Conselleria de
Cultura respecte de la celebració del Dia del Llibre?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

B.O.P.I.B. Núm. 31 - 12 de maig del 1992
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.
Dia Internacional de la Terra.
Quines actuacions ha tingut el Govern de les Illes
Balears respecte de la celebració del Dia Internacional de la
Terra?
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Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 5 de maig 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 ofertes
d'activitats de camps de treball per a joves, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1957/92.

Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ofertes
d'activitats de camps d'aprenentatge per a joves, formulada per
la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1958/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a peticions
d'autoritzacions de places turístiques, formulada pel Diputat
Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1959/92.

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

Pregunta al Govern de la CA, relativa a modificació
de la intersecció de la carretera Palma-Manacor amb la de
Montuïri-Porreres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
1960/92.

Educació mediambiental.
Quines són les actuacions previstes per enguany pel
Govern de les Illes Balears en el terreny de l'educació
mediambiental?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, relativa a expedient de contractació "Instalaciones
generales y vallado centro Son Tugores”, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 2017/92.
Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, relativa a expedient de contractació ''Adecuación
exteriores y jardinería centro Son Tugores", formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 2018/92.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Utilització de la bicicleta.
Atesa la importància d'utilització de la bicicleta, tant
com a element de cicloturime com com a element de
transport habitual a pobles i ciutats, quines són les actuacions
del Govern de les Illes Balears al respecte?

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
626/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2019/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
614/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2020/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
609/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2021/92.

Quina ordenació se n'ha fet?
Quins impuls s'hi pensa donar als nuclis urbans?
Quin suport pensa donar el Govern de les Illes
Balears a la celebració del Dia de la Bicicleta, que es celebra
anualment el mes de maig?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
594/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2022/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
560/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2023/92.
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Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
553/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2024/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
524/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2025/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
508/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2026/92.

d'activitats relatives a camps de treball 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 de treball? especificant-ne el nom
del municipi i la quantia de la subvenció adjudicada.

Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
505/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2027/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
497/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2028/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
496/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2029/92.
Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a expedient de contractació
493/91, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2030/92.
Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a programa executiu pel desenvolupament de la
Mancomunitat del Pla de l'any 1992, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 2031/92.
Pregunta a la Conselleria d'Economia i Hisenda,
relativa a programa executiu pel desenvolupament de la
Mancomunitat del Pla de l'any 1991, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 2032/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a simposi
sobre els drets lingüístics i culturals de les regions d'Europa,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2033/92.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Sobre ofertes d'activitats de camps d'aprenentatge per
a joves.
1.- Com es fan arribar als ajuntaments les ofertes
d'activitats relatives a camps d'aprenentatge 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'aprenentatge? 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.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 6 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals 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, adreçades a la Conselleria de
Turisme.
Peticions d'autorització de places turístiques.
Quantes peticions d'autorització de places turístiques
i per quina quantitat, s'han solAlicitat durant l'any 1991?
Quantes s'han concedit?

Sobre ofertes d'activitats de camps de treball per a
joves.
1.- Com es fan arribar als ajuntaments les ofertes

Palma, 27 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Modificació de la intersecció de la carretera
Palma-Manacor amb Montuïri-Porreres.

Expedient de contractació 626/91.
En l'expedient de contractació directa núm. 626/91,

Està projectant la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la modificació de l'actual intersecció
de la carretera Palma-Manacor amb la carretera
Montuïri-Porreres?

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?
- Quines licitacions es presentaren?
- A quina empresa es va adjudicar?

Palma, 27 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria de
Sanitat.
Expedient de contractació "Instalaciones generales
y vallado centro Son Tugores".

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Expedient de contractació 614/91.

En l'expedient de contractació directa "Instalaciones
generales y vallado centro Son Tugores",

En l'expedient de contractació directa núm. 614/91,

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- Quines licitacions es presentaren?

- Quines licitacions es presentaren?

- A quina empresa es va adjudicar?

- A quina empresa es va adjudicar?

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

R)

U)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Expedient de contractació ''Adecuación exteriores y
jardinería centro Son Tugores".

Expedient de contractació 609/91.
En l'expedient de contractació directa núm. 609/91,

En l'expedient de contractació directa ''Adecuación
exteriores y jardinería centro Son Tugores",

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- Quines licitacions es presentaren?

- Quines licitacions es presentaren?

- A quina empresa es va adjudicar?

- A quina empresa es va adjudicar?

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

Z)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Expedient de contractació 594/91.

Expedient de contractació 524/91.

En l'expedient de contractació directa núm. 594/91,

En l'expedient de contractació directa núm. 524/91,

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- Quines licitacions es presentaren?

- Quines licitacions es presentaren?

- A quina empresa es va adjudicar?

- A quina empresa es va adjudicar?

Palma,29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

AA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Expedient de contractació 560/91.

Expedient de contractació 508/91.

En l'expedient de contractació directa núm. 560/91,

En l'expedient de contractació directa núm. 508/91,

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- Quines licitacions es presentaren?

- Quines licitacions es presentaren?

- A quina empresa es va adjudicar?

- A quina empresa es va adjudicar?

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

AB)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

Expedient de contractació 553/91.

Expedient de contractació 505/91.

En l'expedient de contractació directa núm. 553/91,

En l'expedient de contractació directa núm. 505/91,

- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

- A quines empreses es va solA licitar pressupost?

- Quines licitacions es presentaren?

- Quines licitacions es presentaren?

- A quina empresa es va adjudicar?

- A quina empresa es va adjudicar?

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les l1Ies Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

AF)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

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

Expedient de contractació 497/91.

Programa executiu pel desenvolupament de la
Mancomunitat del Pla.

En l'expedient de contractació directa núm. 497/91,
- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?
- Quines licitacions es presentaren?

L'any 1992 estan prevists 8.870.400 ptes. en l'estudi
relatiu a l'elaboració d'un programa executiu pel
desenvolupament socio-econòmic de la Mancomunitat del Pla
de Mallorca. Pot la Conselleria d'Economia Hisenda detallar
aquest pressupost?

- A quina empresa es va adjudicar?
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Expedient de contractació 496/91.
En l'expedient de contractació directa núm. 496/91,
- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?
- Quines licitacions es presentaren?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita, adreçada a la Conselleria d'Economia i
Hisenda.
Programa executiu pel desenvolupament de la
Mancomunitat del Pla.
L'any 1991 es gastaren 5.913.600 ptes en l'estudi
relatiu a l'elaboració d'un programa executiu pel
desenvolupament socioeconòmic de la Mancomunitat del Pla
de Mallorca. Pot la Conselleria d'Economia Hisenda detallar
aquestes despeses?

- A quina empresa es va adjudicar?

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçades a la Conselleria
d’Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Expedient de contractació 493/91.
En l'expedient de contractació directa núm. 493/91,
- A quines empreses es va solAlicitar pressupost?

AH)
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.
Simposi sobre els drets lingüístics i culturals de les
regions d'Europa.
Fa pocs dies es va celebrar a Girona un simposi sobre
els drets lingüístics i culturals de les regions d'Europa,
organitzat per la Generalitat de Catalunya, dins de les activitats
de l'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE).
Quina participació hi va tenir el Govern de les Illes

- Quines licitacions es presentaren?

Balears?

- A quina empresa es va adjudicar?

Quines posicions es varen defensar?

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Quines han estat les conclusions d'aquest simposi?
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Palma, 13 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, 30 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Il1es Balears
III.- 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 28 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 al Govern de la CA, relativa a adscripció
dels assessors de la Presidència del Govern, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 1740/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
incompliment de les normes del Dipòsit Legal formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm.
1916/92.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Il1es Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta
oral davant Ple.
Incompliment de les normes del Dipòsit Legal.
És conscient el Govern de les mes Balears que en la
publicitat dels actes relatius al Dia de les Illes Balears ha
incomplert les normes del Dipòsit Legal?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears
C)

Pregunta al Govern de la CA, relativa a informe
museològic en relació al Museu de Menorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 1918/92.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Il1es Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm 1930/92.

Informe museològic en relació al Museu de Menorca.

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

En quin estat de redacció es troba l'informe
museològic en relació al Museu de Menorca, que ha de
permetre conèixer les necessitats de personal i negociar-ne les
noves dotacions pressupostàries?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Palma, a 29 d'abril del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A)

D)

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

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.

Adscripció dels assessors de la Presidència del

Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística.

Govern.
Segons resposta a la Pregunta parlamentària RGE
núm. 792/92, figuren adscrits a Presidència 7 assessors.
Ens podria detallar el President del Govern
l'adscripció de cada un dels assessors que al final es detallen,
al lloc i subprograma que figuren en l'esmentada relació de
llocs de treball?
- Albert Candela Mira
- Juan José Novas Alemany
- Eduardo Jiménez
- Gaspar Oliver
- Jaime Morey
- Ma Teresa Rattier Nadal
- J. Antonio Berastain Díez

En quina situació es troba, respecte de la seva
aprovació, el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística de Mallorca?
Palma, 24 d'abril del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 5 de maig 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 selecció de finalistes de la CAIB per
assistir i participar al Festival Internacional de Cinema de
Cannes com a membres del jurat, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1956/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a solAlicituds
d'indemnització d'afectats per la Llei d'Espais naturals,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1963/92.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat del Grup Parlamentari MIXT, Miquel
Pascual i Amorós, presenta al Molt Honorable President del
Govern de la Comunitat Autònoma la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
No convocatòria d'UIM a la reunió de dia 29 d'abril
sobre el POOT.
Quines han estat les raons per les quals a la reunió que
el Molt Hble. Sr. President va presidir el passat 29 d'abril i que
va tractar del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística no va ésser
convocat UIM quan es va dir als mitjans de comunicació que
es convidava a tots els partits polítics amb representació
parlamentària?

Pregunta al Molt Hble. Sr. President del Govern de
la CA, relativa a no convocatòria d'UIM a la reunió de dia
29 d'abril sobre el POOT, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm.
2012/92.

Palma, 30 d'abril del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
IV.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
Palma, a 6 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
E)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Amb quins criteris la Direcció General de Joventut
ha seleccionat els finalistes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per assistir i participar al Festival Internacional
de Cinema de Cannes com a membre del jurat que concedeix
els premis a pelAlícules produïdes per joves?
Palma, 25 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
SolAlicituds d'indemnització d'afectats per la Llei
d'Espais naturals.
Quines solAlicituds d'indemnització han presentat els
promotors o constructors afectats per la Llei d'Espais naturals
i règim urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les
Illes Balears?
Palma,27 d'abril del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Obrador, RGE núm.
1470/91, relativa a la normalització lingüística i treball dels
mitjans de comunicació en aquest camp.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 1 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
A)
El Govern balear de la CAIB ha realitzat totes les
gestions al seu abast per evitar el tancament de les emissions de
Ràdio 4. Els contactes començaren a efectuar-se àdhuc abans
de l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Resolució
de data 11 d'octubre del 1991 derivada de la Proposició no de
Llei 1280/91. Efectivament, el 5 d'agost del 1991 l'Honorable
Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports i el Director
General de Cultura dirigiren ambdós escrits al Director de
Radiotelevisió Espanyola manifestant la seva desaprovació
davant el tancament i solAlicitant la reobertura de les emissions.
Posteriorment, en data 30 de desembre del 1991, el
Conseller adjunt a la Presidència donà trasllat al Director de
l'ens públic i al Delegat del Govern a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de la Resolució adoptada pel nostre
legislatiu en relació amb la problemàtica del tancament de
l'únic canal estatal que emetia la totalitat de la seva
programació en llengua catalana. Se solAlicità així mateix que
el Govern de l'Estat reconsideràs tal decisió en atenció a la
realitat lingüística de les Illes Balears. El Govern balear entén
que el tancament de les emissions conculcà el dret dels
ciutadans a ser informats pels mitjans de comunicació social
tant en castellà com en català corresponent al Govern de l'Estat,
a judici del nostre executiu, l'obligació de vetlar per la
protecció dels drets lingüístics dels ciutadans tal com ho
garanteix la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears i la nostra Llei de normalització.
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M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a les preguntes
formulades per l'Hble. Sr. Joan López, RGE núm. 1614/91,
relatives a la transferència de competències.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
B)
En contestació a la Pregunta parlamentària núm.
1614/91 presentada pel Sr. Joan F. López Casasnovas,
Diputat del Grup Parlamentari PSM I EEM, el Conseller que
subscriu manifesta que:
En un principi podríem assenyalar totes les matèries
que estan dins el Títol segon de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i que no han estat objecte de transferència.
Ara bé, com les seves Senyories coneixen
perfectament, la jurisprudència del Tribunal constitucional de
l'Estat, ha anat establint la línia divisòria de les competències
entre l'Estat central i les comunitats autònomes, deixant
l'àmbit de competències de les autonomies de l'article 143,
reduït únicament i exclusiva al que estableix l'article 148 de
la Constitució Espanyola. Independentment de l'establert a
l'Estatut d'Autonomia.
La Comissió Mixta de transferències entre la CAIB
i l'Administració central es va reunir per darrera vegada en
sessió plenària dia 17 de setembre del 1987. Malgrat això, des
del passat mes d'octubre s'ha reunit diverses vegades la
Ponència Tècnica de la Comissió, per tractar temes pendents.
Atesa l'actual situació establerta pel Tribunal
Constitucional i la negociació del pacte autonòmic
d'assumpció de competències, la tasca important de la
Comissió Mixta es produirà dins el desenvolupament del
Pacte i un cop aprovada la corresponent llei orgànica.
Palma, 23 de març del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i J uan.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan
López, RGE núm. 3076/91, relativa als propòsits del Govern
en relació al Port de Ciutadella.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

C)
El Govern té la intenció d'ampliar la capacitat
d'atracament del Port de Ciutadella.
En aquests moments s'està estudiant conjuntament
amb l'ajuntament una possible ampliació a la zona de Cala en
Busquets, a força de guanyar mirall d'aigua a la superfície de
terra actual. Aquesta actuació, en cas de portar-se a terme,
implica una prèvia modificació del planejament urbanístic en
vigor.
Atès l'estat embrionari de l'estudi no es disposa encara
de pressupost. El sistema de finançament seria probablement el
d'atorgament de la corresponent concessió, per la qual cosa
no exigiria aportació directa amb càrrec als Pressuposts
Generals de la CAIB.
Així mateix, és intenció d'aquest Govern, si els estudis
tècnics confirmen la seva viabilitat, compaginar les obres abans
esmentades amb la construcció d'un espigó exterior de
defenses, que milloràs el recer general del port.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

I

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan López,
RGE núm. 3077/91, relativa als propòsits del Govern en relació
al Port de Fornells.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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D)
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El Govern té el propòsit d'ampliar la capacitat
d'atracament i de prestació de serveis portuaris al Port de
Fornells.

Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

Atès l'estat dels estudis, no es pot definir encara ni
la localització exacta, ni el sistema de finançament, ni el cost
de les obres.

M. Hble. Sr:

Per aquest proper estiu està previst augmentar la
línia d'atracament i amb la instalAlació d'una planxa.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu
Morro, RGE núm. 3149/91, relativa a l'ampliació del Port
d'Andratx.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan
López, RGE núm. 3148/91, relativa a les obres de millora a
carreteres.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

I

F)
En aquests moments el Govern no té decidida cap obra
d'ampliació del Port d'Andratx, però està en estudi la
conveniència i viabilitat tècnica per millorar el redòs de l'actual
dàrsena per fer front als temporals de ponent.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

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

I

E)
Les carreteres de les Illes en què el Govern pensa
efectuar obres de millora durant l'exercici de 1992 són les
segí1ents:
Programa de construcció:
- Autovia Central
- Artà-Can Picafort
- Coll d'Artà-Artà
- Variant de Peguera
- Andratx-Port d'Andratx
- Variant de Capdepera
- Banyalbufar-Estellencs
- Sóller-Deià
- Variant d'Alaior
- Carrils de trànsit lent Maó-Ciutadella
- Maó-Fornells tram II
- Accés al Migjorn
- Ronda de Sant Antoni
- 2a Ronda d'Eivissa
Programa de conservació:
- Autovia Central
- Travessera de Manacor
- Travessera de Vilafranca
- Accés a Pollença
- Santa Ponça-Andratx
- Eivissa-Portinatx
- Inca-Muro
- Obres diverses de conservació ordinària a tota la
xarxa.
Programa extraordinari per inundacions:
- Manacor-Portocristo
- Campos-Porreres
- Son Cervera-Capdepera
- Sant Llorenç-Son Cervera
- Campos-Felanitx

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Joan López, RGE núm. 3155/91, relativa a
l'impost sobre actes jurídics documentats.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
G)
Les quantitats recaptades pel concepte d'AJD durant
el període solAlicitat són les següents:
ANY

RECAPTACIÓ (en
milions de pessetes)

1988
1989
1990
1991

2.038
3.188
6.033
5.040

Pel que fa a la recaptació per aquest tribut durant els
primers trimestres de l'any 1991, aquesta puja a 3.541.022.711
pessetes, xifra obtinguda per la suma dels subconceptes 20100
i 20101 (AJD i "AJD tabaquera", respectivament) dels comptes
mensuals de la CAIB del mes de setembre del 1991. Amb això
tenim que, dia 30 de setembre, el percentatge que representa
aquesta quantitat respecte del Pressupost del 1991 (5.900
milions de pessetes) és del 60% i no del 30% com s'exposa en
el text del Sr. López Casasnovas.
Si ens situam al tancament de l'exercici, la recaptació
(5 .040 milions de pessetes) suposa un 85'4% sobre la quantitat
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pressupostada. Però si tenim en compte els Drets liquidats per
AJD, també al tancament de l'exercici, que pujaren a
5.206.498.283 pessetes, concepte que és el que realment s'ha
de comparar amb el crèdit pressupostat, ja ens dóna un
percentatge d'execució del 88'2%, el qual en un any de
recessió del mercat immobiliari estimam que no suposa una
desviació important, i esperam recuperar la previsió al llarg
del 1992.
Pel que fa al desglossament de la recaptació per
subconceptes durant el període 88-91, aquesta ens ha estat
impossible d'obtenir, atesa la manca de suport informàtic de
les oficines liquidadores de districte hipotecari.
Per un altre costat, contestant ja a la segona de les
preguntes formulades pel Diputat Sr. López Casasnovas, hem
de partir de la base que l'Impost sobre Actes Jurídics
Documentats és un tribut cedit per l'Estat a la nostra
Comunitat Autònoma. Per això, tant els diferents elements
que composen les relacions juridicotributàries derivades de
l'impost sobre AJD, com tot allò relatiu a les seves
obligacions formals (termini i lloc de presentació de
documents subjectes) són resultat de les disposicions
normatives dictades per l'Estat, i el Govern balear és un
simple gestor de l'Impost.
D'aquesta manera, com ja vàrem dir a la contestació
a una altra pregunta parlamentària corresponent a l'Estat la
determinació dels elements tant materials com formals de
l'ITP i AJD, el Govern no es pot sostraure a l'estricte
compliment de la legalitat vigent, atès que així ho ordena la
Constitució en el seu article 9.1 en dictar que "els ciutadans
i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta
de l'ordenament jurídic"; per tant, el Govern ha de posar els
mitjans adequats per aconseguir el compliment de la Llei,
sense negligir el capítol de les obligacions formals,
especialment pel que fa al lloc de presentació de documents,
a l'ITP i AJD.
El Govern ha de complir, doncs, les normes
establertes per l'Estat en matèria d'ITP i AJD, sense
possibilitat de modificar-les. I així, trobam en el Reglament
de l'ITP i AJD (Reial Decret 2494/1981, del 29 de desembre;
BOE de 1'11 de febrer del 1982) l'article 69 que regula la
competència respecte del lloc de presentació de documents
subjectes a l'ITP i AJD. Assenyala
aquest article:
Art. 69.- "La presentació de documents a la
liquidació de l'Impost es farà atenent-se a les següents regles
de competència i per l'ordre de preferència que resulta seguint
la seva pròpia enumeració:
a) Quan l'acte o document es refereixi a operacions
societàries serà oficina competent aquella en la
circumscripció de la qual radiqui el domicili fiscal de l'entitat
obligada al pagament.
b) Quan l'acte o document comprèn béns immobles
o drets reals sobre aquests serà competent l'oficina
corresponent al lloc on estiguin situats. En cas de referir-se a
alguns immobles, situats en diferents llocs, serà competent
qualsevol de les oficines, circumscripció en la qual s'hi trobin,
a elecció del contribuent.
c) Quan l'acte o document es refereixi a vaixells,
aeronaus, hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament
serà competent l'oficina en la circumscripció en la qual es
trobi el registre mercantil o a hipoteca mobiliària i penyora
sense desplaçament allà on aquests actes s'hagin d'inscriure.
Si es refereixen a alguns béns i drets que es poden inscriure
a registres diferents s'aplicarà la regla continguda a l'últim
incís de la lletra anterior.

d) No obstant allò disposat a les lletres b) i c), quan el
document comprengui únicament conceptes subjectes a
l'Impost d'Actes Jurídics Documentats, en els quals no
procedeixi la comprovació de valors, serà oficina competent la
del lloc de l'atorgament.
e) Quan la competència no es pugui resoldre d'acord
amb les regles anteriors es determinarà pel lloc de l'atorgament
del corresponent document. En cas que no pogués ésser aplicat
aquest darrer criteri serà competent l'oficina liquidadora de
Madrid.
f) En tot cas, i amb caràcter opcional, el subjecte
passiu podrà presentar els documents i realitzar les actuacions
a les quals estàs obligat, ja sigui a la Delegació d'Hisenda del
territori que correspongui a qualsevol oficina enumerada a les
lletres anteriors, sempre que l'atorgament hagi estat realitzat en
la capitalitat d'aquesta Delegació, com a l'oficina liquidadora
del lloc del seu domicili fiscal.
En conclusió, a la vista d'allò exposat, el Govern
balear no pot ni ha d'aplicar cap mesura per atendre el criteri de
realisme fiscal al qual fa referència la pregunta del Diputat Sr.
López Casasnovas en matèria d'ITP i AJD atès que d'acord amb
el principi de la legalitat s'ha de limitar a complir les normes
actualment vigents, és a dir, l'article 69 del Reglament d'ITP i
AJD que és el que assenyala la competència en matèria de
presentació de documents subjectes a l'Impost.
No obstant això, per als casos sens dubte marginals,
on el contribuent presenta el document a una comunitat
autònoma distinta d'aquella on d'acord amb l'article 69 del
Reglament
l'hauria d'haver presentat, existeix entre les distintes
administracions de les comunitats autònomes de l'Estat
espanyol una bona aplicació generalitzada dels "punts de
connexió" en virtut dels quals la comunitat autònoma rep un
document per al qual no és competent, tramet l'expedient
juntament amb la quota ingressada a la comunitat autònoma
que d'acord amb les normes de competència resulti competent.
En definitiva, existeix entre les comunitats autònomes un alt
grau de colA1aboració per tal d'aconseguir el compliment de les
funcions que cada una té encomanades en matèria de l'Impost
d'Actes Jurídics Documentats.
Palma, 16 de març del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA:
Alexandre Forcades i Juan.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu
Morro, RGE núm. 3253/91, relativa a les obres a la carretera
Can Picafort-Artà.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

B.O.P.I.B. Núm. 31 - 12 de maig del 1992
H)
No s'ha fet cap estudi d'impacte ambiental per a les
obres de condicionament de la carretera d'Artà-Can Picafort,
ja que el projecte va ser aprovat el 30 de juliol del 1986, amb
anterioritat a l'entrada en vigor de l'obligatorietat de realitzar
aquests estudis.
El projecte no ha estat sotmès a informació pública
perquè no ho exigeix la legislació vigent ni tampoc no ho
exigia en el moment de l'aprovació del projecte.
S'ha tengut en compte que les obres afecten a zones
paisatgístiques de gran valor, per la qual cosa s'han pres les
mesures adequades per al condicionament de l'entorn de la
carretera a base de jardineria, plantacions i tractament de
talussos.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

1213

Torrents.
Aqüífers i intrusió marina.
Conques de torrents i nuclis de població.
Depuradores, emissaris i termes municipals.
- Mapa relleu dels fons marins de les Balears,
orografia i batimetria (500 exemplars, un per colAlegi).
- Videojoc informàtic sobre l'aigua.
- Retallable d'una depuradora d'aigües residuals
(12.000 exemplars, 40 per a cada colAlegi).
Aquesta campanya la durà a terme personal qualificat
en temes pedagògics i mediambientals, que donaran
conferències informatives en els centres escolars.
Al mateix temps, es ressaltarà l'avaluació de la
campanya realitzant un concurs d'idees i treballs d'investigació
escolar amb el tema central de la campanya: "L'aigua, recurs
natural
escàs a les Balears".

M. Hble. Sr:

B.- Educació ambiental general, dirigida als colAlegis
d'EGB de les Balears.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu
Morro, RGE núm. 3300/91, relativa a l'educació ambiental.

L'objectiu és desenrotllar actituds de respecte al medi.
El contingut és "recomanacions específiques" a favor del medi
ambient. Es faran anuncis i programes de ràdio.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
I)
Aquest any 1992, la COPOT, a través de la Direcció
General del Medi Ambient, s'ha proposat desenrotllar un
programa d'actuacions a diversos àmbits i nivells d'educació
ambiental. Aquest programa consta de:
1.- Campanya d'educació ambiental a l'àmbit
escolar:
A- Educació ambiental específica sobre l'aigua i les
Balears, dirigida a tots els colAlegis d'EGB de les illes (302),
als alumnes de 7è i/o 8è (aproximadament 40 alumnes per
colAlegi).
L'objectiu és que els alumnes, partint del
coneixement de la realitat immediata, desenrotllin una
capacitat de resposta participativa, responsable i solidària,
sobre el recurs natural aigua, fent possible un ús racional
d'aquest "escàs" recurs. Material:

Material:
- Calendari escolar. (2.500 exemplars, 8 per colA1egi).
- Carpeta amb 10 làmines perquè els alumnes dels
cursos 1er i 20n d'EGB pintin i inventin textos explicatius dels
dibuixos. (2.000 exemplars, 5 per colAlegi).
- Material per al manteniment de la campanya, tal com
gorres, camisetes, etc.
2.- Campanya d'educació ambiental per als adults.
Consta de recomanacions específiques per aconseguir
un canvi d'actituds en favor del medi ambient. Dirigida a la
població en general.
Material:
- Bosses de fems per als automòbils, a fi de mantenir
nets els carrers i les carreteres. (100.000 bosses).
- Bosses de sucre amb diversos missatges ecològics.
El pressupost d'aquesta campanya és de 25 milions
aproximadament.
3.- Aula de la Mar.

- Llibre sobre l'aigua i les Balears (12.500
exemplars).
- Joc de transparències (325, un per a cada colA1egi)
que consta de:
a) Una base amb el perímetre de cada illa, escala
1:100.000.
b) Un mapa geogràfic ombrejat per aconseguir
sensació de relleu. Mateixa escala i també per a cada illa.
c) Quatre transparències per superposar a la base i/o
mapa. Cada una consta de:

MALLORCA
El mes de maig del 1989 es va inaugurar l'Aula de la
Mar, un conjunt d'elements didàctics que comprenen des de
l'observació directa des d'una embarcació de les praderies de
posidònia fins a diversos ordinadors interactius, aquaris amb
fauna i flora representativa de la mar balear, per a la
manipulació i observació, material viu i preparat per observació
microscòpica, etc.; tots ells dirigits a facilitar una major
comprensió i sensibilització cap el nostre medi marí per part de
la
població escolar de Mallorca, des de preescolar fins a COU.
Tots aquests elements didàctics estan complementats,
durant les visites, per un equip de professionals en biologia
marina.
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Fins el mes de gener del 1992, han visitat l'Aula de
la Mar un total d'11.000 alumnes de tots els nivells, en grups
reduïts (el major nombre d'alumnes que es rep diàriament és
d'uns 65) pertanyents a més de 100 centres educatius. A més,
s'ha assessorat el muntatge d'aquaris didàctics a diversos
centres, s'han realitzat tres camps de treball de biologia
marina (en colAlaboració amb la Direcció General de
Joventut) i s'ha confeccionat divers material didàctic que està
a disposició dels centres escolars (llibres de visita,
diapositives de fauna marina, cartells, etc.) Igualment s'ha
realitzat un tríptic que assenyala la importància de les
posidònies, dirigit al públic en general.

El pressupost per a la realització de l'Aula de la Mar
mòbil comprèn tres apartats diferenciats:
InstalAlació modular desplaçable, inclosos ilAluminació
i aire condicionat: 8.300.000
Elements didàctics interiors: aquaris, ordinadors,
maquetes, lupes interactives, etc.: 5.500.000
Despeses de desplaçament, muntatge i desmuntatge:
1.500.000
TOTAL: 15.300.000
Total pressupost 1992 Aula de la Mar: 18.050.000

Actualment existeix una llista d'espera de més de 60
visites per als mesos febrer-juny del 1992.
El pressupost per a l'any 1992 de l'Aula de la Mar de
Mallorca és essencialment de manteniment i de petites
inversions, i queda desglosat de la següent manera:

Palma, 17 de març del 1992. ,
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

Despeses generals de manteniment inclosos els viatges en
barca: 1.900.000

M. Hble. Sr:

Noves inversions: 1 aquari de mimetisme
1 aquari de manipulació
2 equips de busseig

600.000

Material didàctic divers:

250.000

TOTAL:

2.750.000

I

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu
Morro, RGE núm. 3301/91, relativa al Pla Director Sectorial de
Carreteres.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

AULA DE LA MAR MÒBIL.
Atesa la impossibilitat per part dels escolars de les
illes menors per disposar d'instalAlacions comparables a l'Aula
de la Mar, ja que l'elevat cost d'una instalAlació de nova planta
(terrenys, infraestructures, etc.) no es correlaciona amb una
menor població escolar, per a la seva amortització a nivell
d'utilitats, creiem que la solució ideal és la de disposar d'una
instalAlació mòbil, amb elements comparables a l'Aula de la
Mar, que es pugui desplegar des d'una sèrie de containers
traslladables, tant per carretera com per via marítima.
Aquests containers duran en el seu interior una sèrie
de mòduls interactius comparables als ja existents a l'Aula de
la Mar, com ordinadors interactius, maquetes, aquaris, etc., la
filosofia
del qual no és tan sols proporcionar elements didàctics per a
l'educació ambiental sobre el medi marf als escolars de les
illes menors, sinó a tot el públic en general, per la qual cosa
es podrà donar suport a les visites amb monitors, en el cas de
visites escolars o no.
Aquesta Aula de la Mar mòbil es podrà situar a
qualsevol punt de la geografia insular que es consideri oportú,
i perllongar més o menys les seves estàncies en funció del
nombre de visitants en cada cas. Necessita només una
superfície anivellada d'uns 150 m2 i una presa d'electricitat.
En principi, aquesta construcció modular mòbil
funcionarà com una Aula de la Mar, sense perjudici que en un
moment donat pugui utilitzar-se com a "contenidor" de
qualsevol tipus d'exposició o mostra, ja que tots els seus
elements interiors seran mòbils i intercanviables per altres,
segons les necessitats.

Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
J)
El Pla Director de Carreteres està en una fase
avançada de redacció ja que disposam dels estudis previs de
característiques de la xarxa, temps de recorregut, accessibilitat
actual, nivells de servei, model de trànsit tassat, definició de la
jerarquització de xarxes, prognosi de trànsit, accessibilitat
futura, quadres de característiques de projecte ...
Calculam que el pla es podrà sotmetre a l'aprovació
inicial en els propers tres mesos.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

I

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núrn. 263/92, relativa a les
actes d'inspecció aixecades a Menorca.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de rnarç del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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K)
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M. Hble. Sr:

Durant l'any 1991 els serveis d'aquesta conselleria
han practicat les següents actes d'inspecció:
Per obertura de menjadors colAlectius: 87
Per control d'infraestructures, serveis sanitaris i
control alimentari: 298
Per control de productes industrials: 32

Em corn plau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià
Serra, RGE núm. 332/92, relativa als edificis de les Illes
Balears construïts amb bigues de ciment aluminós.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 25 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Per control de serveis diversos: 74
Total actes: 491
Aquesta conselleria ha tramès 56 expedients
sancionadors relatius als següents colAlectius:
Pastisseries, 2; piscines, 6; menjadors colAlectius, 11;
bars, 5; centres sanitaris, 4; infraestructura d'establiments
hotelers, 5; proveïment d'aigua, 1; establirnents de
comercialització i transport de productes d'alimentació, 9, un
d'ells de peixateria; productes industrials, 6; serveis diversos,
7.
S'han resolt 42 expedients i s'han imposat sancions
per un total de 3.408.000 pessetes.
Palma, 10 de rnarç del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL.
M. Hble. Sr:
Em complau de rernetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta forrnulada per l'Hble. Sr. Tur, RGE
núm. 299/92, relativa a la depuradora central zona de s'Estany
Pudent.
Vos ho cornunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de rnarç del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
L)
La construcció de l'EDAR de Formentera ha
provocat l'abocament d'enderrocs i residus de construcció
propis d'aquestes obres, que naturalrnent seran retirats quan
aquestes acabin, i es repararà qualsevol defecte que s'hagi
pogut produir fora del solar de la instalAlació. En concret, el
camí que circumda l'Estany Pudent que s'ha vist afectat per la
instalAlació de canonades, tornarà quedar en condicions
d'ésser utilitzat per ciclistes i vianants, tal i corn es va acordar
amb l'ajuntament.
Pel que fa a la construcció d'illots artificials per
nidificar les aus, no s'ha pres cap decisió respecte d'això,
decisió que en qualsevol cas haurà d'ésser compatible amb les
determinacions del Pla Especial d'Ordenació.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

M)
Quan es va tenir coneixement que s'havia produït
l'enfonsament d'edificacions que havien utilitzat ciment
aluminós en el barri del Turó de la Peira de Barcelona i saber
que en certes condicions es produeix una irnportant minva en
la resistència de formigons fabricats amb aquest producte,
davant la necessitat de prevenir accidents i de conèixer
científicament el comportament d'aquest ciment, es va
constituir una comissió tècnica per treballar en aquesta
investigació.
Aquesta comissió va estar integrada pels representants
dels ColAlegis Oficials d'Arquitectes i d'Aparelladors i
Arquitectes tècnics de Balears, així com per funcionaris
d'aquesta Conselleria d'Obres Públiques.
La seva actuació així com els resultats de les
investigacions i els estudis duits a terme, queden reflectits a la
Memòria que acompanya aquest escrit en forma d'annex.
A més, és de destacar que com activitats
complementàries s'han duit a terme unes jornades tècniques
divulgatives a les illes de Mallorca i Menorca i estan pendents
de celebrar-se a Eivissa; també s'han distribuït entre els tècnics
facultatius del sector de la construcció exemplars del llibre
"Recomanacions per al coneixement sistemàtic i la diagnosi
ràpida de sostres construïts amb ciment aluminós".
Per acabar, en relació a les previsions que té aquest
Govern davant aquest problema, em complau d'informar-lo que
aquesta Direcció General ha solAlicitat verbalment en diverses
ocasions i per darrera vegada mitjançant escrit amb data 28 de
febrer, la signatura d'un conveni amb la Direcció General de
l'Habitatge i Arquitectura (MOPT) sobre ajudes als afectats per
problemes d'aluminosi que es pretén fer extensiu, a més, a
qualsevol tipus de patologia estructural i que suposarà
aportacions econòmiques per part d'ambdues administracions.
Acompanyam un exemplar de l'informe i conclusions
de la comissió de seguiment de l'ús del ciment aluminós, del
llibre "Recomanacions per al reconeixement sitemàtic i la
diagnosi ràpida de sostres construïts amb ciment aluminós" i de
l'escrit remès a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura
(MOPT).
(La documentació esmentada: informe i conclusions
de la comissió de seguiment, el llibre i l'escrit de la Direcció
General d'Habitatge i Arquitectura, queda dipositada a
l'Oficialia Major de la Cambra)
Palma, 23 de març del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

I
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O)
M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm.
337/92, relativa a la descentralització d'activitats de la
Direcció General de Joventut de la CAIB.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 20 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

La Conselleria de Treball i Transports va iniciar
durant l'any 1991 una labor de contactes, tant a nivell
comunitari com a nivell dels distints departaments de la Task
Force dels programes europeus.
Com a conseqüència d'aquests contactes, dels quals
sorgiren dels seminaris i jornades informatives sobre programes
europeus i de les reunions de treball realitzades a la pròpia
conselleria, hem de destacar el següent:
PROGRAMA COMETT (per a l'educació i formació
en tecnologia):
* Relacions COMETT amb les següents AUEF o
CFUI o UETP (Associació Universitat Empresa per a la
Formació).

N)
En l'activitat "Pista d'Aventura", organitzada per la
Direcció General de Joventut hi va participar activament el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera i el Consell Insular de
Menorca, facilitant a un grup de joves eivissencs,
formenterers i menorquins la possibilitat de desplaçar-se
gratuïtament a Mallorca els dies 27 i 28 de desembre,
respectivament, per participar en aquesta activitat.
El sistema de selecció emprat pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera va ser ofertar als diferents ajuntaments
de les illes un nombre de places proporcional a la població i
que oscilAlava
entre 8 i 14, perquè fos l'ajuntament, segons el seu criteri, qui
inscrigués als infants.
Manifestar que tots els ajuntaments varen utilitzar
les seves places excepció feta del de Formentera qui no va
enviar cap infant, i es repartiren les places que li corresponien
entre els altres ajuntaments.
Quant a si aquesta Direcció General té intenció de
traslladar l'activitat "Pista d'Aventura" a les altres illes, dir
que s'han mantingut converses amb els Consells Insulars
d'Eivissa i Formentera i de Menorca per estudiar la seva
viabilitat.
LA DIRECTORA GENERAL:
Virtudes Marí.

M. Hble. Sr.:

- ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de València.
- NIUETP, Nothern Ireland University Enterprise
Training Partnership.
- WDA, Gateway UETP.
- COMETT TEC-TRAIN.
- AGRO UETP, Agricultural Bank of Gleece.
- CONTACT MANCHESTER.
- COMETT PACA, La Route des Hautes
Technologies.
- COMETT OUEST; Chambre Regionale de
Commerce et d'Industrie du pays de La Loire.
- AF FORUM.
- AUEF LANGUEDOC-ROUSSILLON.
- COMNET, Community Network for european
education and training.
* Presentació del projecte BALTUR, que en síntesi
pretén la creació d'unaAUEF per a la formació en el camp de
les noves tecnologies del turisme. En ell hi participa la UIB,
universitats, centres de formació superior, empreses de Balears
i d'Europa.
* Experiències pilot d'intercanvi: estància de dos
estudiants becaris del programa COMETT, per un període de
sis mesos, a la Direcció General de Foment de l'Ocupació i
Acció
Formativa d'aquesta conselleria, procedents del Regne Unit i de
Grècia.
* Participació en el seminari "International
Conference Positives Actions for COMETT", a Caprorola
-Viterbo, Roma-, en què actuaren com a ponents l'Hble. Sr.
Conseller de Treball i Transports, l'IlAlm. Sr. Director General
d'Economia i l'IlAlm. Sr. Secretari General Tècnic de la
Conselleria de Treball i Transports.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 338/92,
relativa a la gestió i coordinació realitzada dins el Pla
d'Europa.

* Projectes presentats a BrusselAles en els quals se
solAlicita que la conselleria sigui "partenaire":

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

- Utilització dels multimèdia en la determinació de la
qualitat estàndard del peix. Presentat per Agro-UETP (Grècia).

Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

- FlRESTOP, programa de formació per a la prevenció
d'incendis forestals i protecció ambiental. Presentat per
diversos departaments d'Itàlia, França i Grècia.
- GISIC, formació en el camp de sistemes informàtics
aplicats a la geografia. Presentat per AP Forum (Itàlia).
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PROGRAMA DELTA (Acció comunitària en el
camp de les tecnologies de l'educació per al desenvolupament
de l'aprenentatge a través del progrés tecnològic):
* Relacions amb la direcció del programa. Encara
que sigui un programa eminentment tecnològic s'han establert
relacions amb el director del programa, Sr. José Luis
Rodríguez Rosselló, amb la finalitat de promoure projectes
Delta.
* Difusió del programa mitjançant una ponència en
el Seminari de Programes Europeus -de 1'11 al 15 de març del
1991- a càrrec del Sr. Brian Ross de l'Oficina Delta del
BrusselAles.
* Contactes a BrusselAles per a les properes
convocatòries Delta a càrrec del Conseller de Treball i
Transports i representants de la UIB, així com per als
programes complementaris sobre ORA -referit a àrees rurals-,
AIM -referit a la salut-, DRIVE -referit a transport-, tots ells
sobre sistemes telemàtics d'interès general.
PROGRAMA ERASMUS (Programa estrictament
docent i universitari).
PROGRAMA PETRA (Per a la formació
professional dels joves i la seva preparació per a la vida
adulta i laboral):
* Difusió del programa mitjançant ponències en el
seminari de programes europeus, a càrrec del Sr. Xoan P.
Cornide, director tècnic del Fons de Formació; de la Sra.
Begoña Rodríguez Marco, tècnica del programa a BrusselAles;
i de la Sra. Mil. Angeles Herranz Abalos, de la Generalitat
Valenciana.
* Realització d'una Jornada del Programa Petra el
dia 3 de desembre del 1991, organitzada per la D.G. de
Foment de l'Ocupació de la CAIB.
* Relació in situ i per comunicació amb les unitats
d'assistència tècnica IFAPLAN de BrusselAles i amb el Fons
de Formació a Madrid.
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16. EUROTOP.
17. Gestió Administrativa per allotjaments turístics.
18. Tècniques multimèdia.
19. Informàtica per a la petita empresa.
20. Teleinformàtica especial per a xarxes
d'informació.
21. Xarxa d'agències d'activitats turísticoculturals
locals.
22. Ofimàtica.
23. Disseny assistit per ordinador.
24. Comptabilitat i tècniques aplicades a empreses.
Minusvàlids.
25. ECO 2000
26. La Trapa
27. Didactic 2000
28. Intermódulos
29. Centre de Formació Ocupacional.
30. Telemarketing
32. Siurell
33. FIL
34. Documentalista I
35. Promotur
• Convocatòria PETRA II: El Fons de Formació
-Assistència Programa Espanya- ha acusat rebut dels següents
projectes:
140/92. Gestió Administrativa per allotjaments
turístics.
141/92. Tècniques multimèdia.
142/92. Informàtica per a la petita empresa.
143/92. Teleinformàtica especial per a xarxes
d'informació.
144/92. Xarxa d'agències d'activitats turísticoculturals
locals.
145/92. Ofimàtica.
146/92. Disseny assistit per ordinador.
147/92. Comptabilitat i tècniques aplicades a
empreses. Minusvàlids.
155/92. Siurell. Projecte de suport a la formació
socioprofessional de joves amb necessitats especials
per a l'entrada en el món laboral.
156/92. Curs Documentalista I.
157/92. Curs Documentalista II.

* Presentació de les iniciatives juvenils següents:
PROGRAMA LINGUA:
-Projecte DIDAC-91, l'objectiu del qual és la
formació d'una cooperativa de serveis que actuï en el camp
dels recursos didàctics i audiovisuals.
-Projecte MARKETING 2000, l'objectiu del qual és
posar en pràctica el desenvolupament d'una empresa dedicada
a l'estudi de mercat.

* Difusió del programa mitjançant una ponència al
Seminari de Programes Europeus, a càrrec del director del
programa del BrusselAles, Sr. Charles Barrière.
* Relacions amb el director del programa, Sr. Charles
Barrière i amb la coordinadora del programa a Espanya, Sra.
Hortensia Segrelles.

* Presentació de 35 projectes PETRA:
1. Torre Picasso
2. Cliché
3. Car
4. Oficina
5.Ozono
6. Newstyle
7. Tourtrain
8. Petunia
9. Amapola
10. Orientació professional de la dona sense feina.
11. Programa de formació en economia i màrqueting
turístic.
12. Formació d'un equip d'enquestadores.
13. Programa de formació per a la creació i posada
en marxa de petites empreses i comerços dirigit a
dones joves.
14. Curs per a la formació de secretàries de direcció
amb idiomes i informàtica d'oficines.
15. Desenvolupament humà.

* Participació en el projecte ATLANTOUR amb la
Chambre Regionale de Commerce et d'Industrie des pays de La
Loire, l'objectiu del qual és el desenvolupament d'una
cooperació internacional de l'oferta de formació lingüística en
el sector turisme. I participació en el projecte TURIFORM 92,
l'objectiu del qual és la confecció d'un material docent
d'autoaprenentatge per a l'ensenyament de la llengua italiana,
adaptat a les necessitats del sector turístic.
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* Projectes presentats:

1. Desenvolupament d'un projecte de formació
conjunta sobre jardineria, en relació amb Pencoed College
(UK).
2. Desenvolupament d'un projecte de formació
conjunta sobre viatges i turisme, en relació amb Bridgend
College of Technology (UK).
3. YIETO, intercanvi d'estudiants després de la seva
formació a agències de viatges i turisme.

Anys 1988 a 1991: No es varen signar les addendes
del conveni, per la qual cosa no hi va haver actuacions amb el
CDTI.
CONVENI DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA TECNOLÒGICA
ENTRE EL MINISTERI D'INDÚSTRIA I ENERGIA I LA
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE BALEARS.
Resum d'actuacions durant el 1986.
1.- Servei d'assessorament tecnològic.

4. TRANSTEL, desenvolupament de mètodes i
estratègies per diagnosticar les necessitats de llengua
estrangera a través de "test" en PIMES, en relació amb
Sonderborg Technical College Polytechnic.
PROGRAMA EUROTECNET (Programa
d'especialització i tecnologia per a l'ensenyament):
* Difusió del programa mitjançant una ponència en
el Seminari de Programes Europeus, a càrrec del Sr. Leandro
Jiménez Garcés, director del Gabinet Internacional de
Renovació educativa.
* Elaboració en aquests moments de dos projectes
Eurotecnet.

Dos assessors tecnològics adscrits a la conselleria han
continuat donant aquest servei a les empreses de les Balears:
Juan Fortuny.
Ángel Gallego.
Com a conseqüència directa d'aquest servei s'han
presentat al CDTI per a la seva aprovació els següents
projectes:
- Projecte: Indústria de fabricació de material esportiu.
Peticionari: Astrosports Internacional, SA.
- Projecte: Empresa de fabricació de material esportiu.
Peticionari: Fuchelman, SA.

PROGRAMA FORCE:
2.-Actuacions de dinamització tecnològica.
* Difusió del programa mitjançant una ponència en
el Seminari de Programes Europeus a càrrec de la Sra.
Begoña Rodríguez Marcos, tècnica del programa a
BrusselAles.
* Presentació de projectes a la convocatòria de juny:
- Curs de Secretariat Europeu.
- Aplicacions dels multimèdia a la formació
permanent de les empreses.
Palma, 10 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

2.1.- Formació.
- Seminari de mètodes i temps en confecció.
- Processos i normes de qualitat tèxtil.
- Setmana de la fusta.
- Seminari de gestió de la innovació per a empresaris.
En un annex s'adjunta documentació sobre programes,
professorat i dates de realització.
Inversió realitzada: 1.550.000 pessetes.
2.2.- Promoció de noves tecnologies.
Concessió de premis a la innovació tecnològica i
disseny industrial: 1.500.000 pessetes.

M. Hble. Sr:
Adjuntam convocatòria i resolució de la concessió.
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a les Preguntes
formulades per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 342
a 347/92, relatives a les accions a través del conveni amb el
Centre de Desenrotllament Tecnològic i Industrial i la CAIB
durant els anys 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 i 1991.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

2.3.- Normalització i homologació.
S'ha firmat un conveni amb el MINER en virtut del
qual aquesta conselleria ha destinat ajudes per a equipaments
de laboratoris:
Laboratori de bijuteria
Laboratori de calçat (Mallorca)

2.000.000 ptes.
1.100.000 ptes.

D'altra banda s'han mantingut reunions amb altres
sectors per estudiar i aconduir solucions per a la instalAlació de
nous laboratoris. Concretament estan avançats el de calçat a
Menorca i el de fusta i moble a Mallorca.

P) Q) R) S) T) U)
2.4.- Disseny.
Aquesta conselleria ha de dir:
Any 1986: S'adjunta resum d'actuacions durant
aquest any.
Any 1987: No es va signar l'addenda del conveni
(S'adjunta el programa d'actuacions referent a política
tecnològica).

- Realització de 4 cursos monogràfics segons el
programa adjunt. Inversió: 3.500.000 pessetes.
- Concessió d'una beca per estudis de disseny de
joieria i bijuteria a l'Escola Politècnica de Disseny (Milà).
- Ajut econòmic per al desenvolupament de dos
projectes de disseny:
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- Línia de nous dissenys de mobles a càrrec de la
societat Dytecmmasa.
- Projecte de disseny de teixits estampats.
Inversió total: 6.350.000 pessetes.
Resum de despeses.
- Servei d'assessorament tecnològic: 6.850.000

b) Promoció de noves tecnologies:
- Concessió de premis a la innovació tecnològica i
disseny industrial, 2.000.000 pessetes.
- Organització de missions de caràcter tècnic
acompanyant empresaris a centres d'especial interès per al
desenvolupament dels sectors industrials de Balears
(coneixement i assimilació de noves tecnologies), 1.500.000
pessetes.

- Actuacions de dinamització:

c) Disseny industrial:

Formació:
Noves tecnologies:
Normal. i Homol.:
Disseny:

1.550.000
1.500.000
3.100.000
6.350.000

- Realització de diagnosi a empreses sobre
possibilitats i rendibilitat per a la utilització d'un sistema
CAD/CAM. Està previst dur a terme 6 diagnòstics a 200.000
pessetes, per tant seran 1.200.000 pessetes en total.

Subtotal dinamització:

12.500.000

TOTAL DESPESES 1986:

19.350.000

- Concessió de beques per estudis d'especialització de
disseny a escoles europees per crear a les Balears un ambient
propici per al desenvolupament dels sectors industrials de
Balears. Es preveu adjudicar 15 beques en els següents sectors:

Programa d'actuacions i despeses per al 1987.

- Calçat
- Bijuteria
- Confecció
- Fusta i moble

El programa d'actuacions a desenvolupar per la
Conselleria de Comerç i Indústria a través de l'OPIB,
contempla per al 1987, dins el marc de l'esmentat conveni, les
àrees següents:
1.- Servei d'assessorament tecnològic.
Els medis humans directament assignats per a la
prestació d'aquest servei, així com la despesa que originen
són:
Balears:
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- Dos assessors tecnològics per cobrir tota l'àrea de
6.000.000
- Dietes i desplaçaments:
1.000.000
TOTAL

7.000.000

TOTAL BEQUES

15.000.000

Total actuacions de dinamització

25.500.000

Pressupost total d'actuacions
32.50
0.000
(La documentació esmentada a la resposta: annex,
convocatòria i resolució de concessió i programa adjunt,
queda dipositada a l’Oficia1ia Major d'aquesta Cambra)
(La resposta a les preguntes P, Q, R, S, T i U, ha estat
enviada per la Conselleria de Comerç i Indústria en un sol
bloc)

Les activitats d'aquest servei són les previstes a les
directrius del conveni.
M. Hble. Sr.:
2.-Actuacions de dinamització.
a) Formació:
- Realització d'un seminari sobre creació i gestió
d'empreses innovadores, a desenvolupar a Menorca,
1.000.000 pessetes.
- Realització de cursos d'especialització en tècniques
de disseny, com la utilització del sistema CAD/CAM,
aerografia, maquetació, etc., 1.800.000 pessetes.

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.
348/92, relativa a les accions a través del conveni amb l'Institut
per a la Petita i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB el 1986.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

- Seminaris i trobades sobre actualització
tecnològica. Per enguany es preveu incidir en els sectors
següents:
V)
- Calçat
- Bijuteria
- Confecció
- Construcció

3.000.000 pessetes.

Les actuacions referenciades estan d'acord amb les
addendes que s'han signat cada any respecte a l'esmentat
conveni, per la qual cosa s'adjunten còpies de les corresponents
addendes.
ADDENDA.
El conveni de cooperació en matèria de política de
petita i mitjana empresa industrial, subscrit entre l'IMPI i la
Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB amb data 6 de
desembre del 1983, estableix en la clàusula desena que podrà
ser revisat anualment mitjançant la signatura d'una
ADDENDA.
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En virtut d'això i tenint en compte la necessitat
d'actualitzar les accions de suport i promoció industrial
previstes en el conveni i d'ajustar les quanties econòmiques
que conté als programes i disponibilitats pressupostàries de
l'IMPI per al 1986, ambdues parts consideren convenient
procedir a la revisió de l'esmentat text i per la present
ADDENDA
ACORDEN
1r.- Que es mantengui en els seus propis termes allò
establert a les clàusules 1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 911, 10a i 11a, del
conveni subscrit el 1983.
2n.- Deixar sense efecte, per complimentada, la
clàusula 2a del conveni.
3r.- Actualitzar el contingut de les clàusules 3a i 4a
del conveni que queden redactades de la forma següent:

- Mantenir actualitzades les bases de dades que
suporten el programa.
- Atendre el reciclatge permanent d'assessors
d'informació industrial i del personal responsable del SIE.
- Prestar assistència en l'organització de les actuacions
dirigides a la difusió de la política de petita i mitjana empresa
en la Comunitat.
- Acumular informació derivada de les experiències
desenvolupades en el camp de la política de petita i mitjana
empresa per les distintes comunitats autònomes, facilitant
l'intercanvi d'aquestes experiències entre elles.
Llegit per les parts i en prova de conformitat amb allò
expressat a la present ADDENDA i el seu annex, el firmen i
rubriquen a Madrid, 1986.
====================

Tercera.- La Conselleria de Comerç i Indústria de la
CAIB desenvoluparà les funcions que en virtut del conveni de
cooperació li són atribuïdes i que es concreten en:
1.- El manteniment d'un servei d'assessorament i
informació empresarial dotat dels mitjans humans i materials
suficients per difondre i desenvolupar el "Sistema
d'Informació Empresarial" (SIE) i l'actualització permanent de
les bases de dades d'interès empresarial corresponents al seu
àmbit territorial.

ANNEX 1. Pressupost anual de les activitats de la
Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB, subvencionades
per l'IMPI. 1986.
Sistema d'Informació Empresarial (SIE) - Pressupost
anual 1986.
1. Despeses de funcionament.
1.1.- Personal dels centres d'extensió informativa.

2.- La prestació d'un servei de promoció d'accions
colAlectives d'empreses i de foment de creació d'empreses, que
assessori a la vegada en els tràmits previs a la seva
constitució.
3.- El seguiment de les societats participades per
l'IMPI, proposant a tal fi el nomenament d'un "responsable
tècnic" de la Comunitat per a cada una de les esmentades
societats que assumirà la responsabilitat i la defensa dels
interessos de l'IMPI i ocuparà un lloc en el Consell
d'Administració de la societat com a representant de l'Institut.
4.- L'avaluació de projectes que siguin susceptibles
d'ajuda financera amb càrrec al pressupost d'inversió de
l'IMPI.

1 agent d'informació
responsable del centre

2.680.000

1 agent d'informació

2.251.200

1 documentalista

2.251.200

1 terminalista

1.929.600

1 administratiu

1.179.200

TOTAL PERSONAL (1)

10.291.200

(1) Inclosa Seguretat Social a càrrec de l'empleador.
L'any 1986 l'IMPI destinarà a la Conselleria de
Comerç i Indústria per al desenvolupament del "Sistema
d'Informació Empresarial" la quantitat de QUINZE MILIONS
CINC-CENTES SETANTA-SIS MIL CINQUANTA
(15.576.050) pessetes, segons el següent desglossament:
Aplicació de crèdits
Transferència de crèdits

8.048.250
7.527.800

1.2.- Despeses en béns corrents i serveis.
- Visites d'agents d'informació a les empreses (dietes i
desplaçaments)
1.000.000
- Comunicacions (connexió a la RTC)
2.700.000
Total béns corrents i serveis
3.700.000
Total despeses de funcionament

El detall d'aquests crèdits s'especifica a l'Annex I de
la present ADDENDA, de la qual forma part integrant.
Així mateix, l'IMPI podrà finançar amb càrrec a les
seves dotacions pressupostàries altres accions de les previstes
en el present document, ja sigui a través d'addendes o
convenis addicionals o, en el seu cas, mitjançant resolució del
director general de l'organisme.
Quarta.- L'IMPI aplicarà, d'acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, els mitjans financers, materials
i humans necessaris per:
- Dotar i instalAlar els equips informàtics necessaris
per a l'explotació del SIE en la Comunitat.
- Difondre, desenvolupar i coordinar la fase
d'explotació del SIE avaluant-ne els resultats.

13.991.200

2. Despeses d'inversions.
2.1.- Adquisició d'equips.
- ColAlecció microfitxes de patents
(conveni RPI)
1.200.000
- Lectora-reproductora AGFA
748.250
- Altres equips complementaris
500.000
2.448.250
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2.2.- Adaptació al nou Sistema Informàtic
2.3.- Adquisició de documentació
2.4.- Accions de promoció
2.5.- Formació d'agents
Total inversions

500.000
250.000
2.000.000
150.000
5.348.250

Resum anual de despeses.
- Funcionament
- Inversions
TOTAL

13.991.200
5.348.250
19.339.450

Les despeses de funcionament -excloses les despeses
recurrents de comunicacions- seran gestionades directament
per la Conselleria de Comerç i Indústria i finançades amb
càrrec als seus propis pressuposts i a les transferències que
l'IMPI efectuï durant el present exercici -concepte 751
"Programa de prestació de serveis a les petites i mitjanes
empreses". L'any 1986 l'IMPI transferirà a la Conselleria de
Comerç i Indústria la quantitat de 7.527.800 pessetes,
corresponents a les 2/3 parts de les despeses de personal i
visites d'agents d'informació.
Les despeses d'inversió seran administrades
directament per l'IMPI amb càrrec als crèdits del seu
programa d'inversions "Prestació descentralitzada de serveis",
consignats a l'article 60 del pressuposts de despeses per al
1986.
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D'altra banda, en aquest mateix període, s'ha vist
consolidat a nivell nacional el Sistema d'Informació
Empresarial (SIE) mitjançant la implantació de centres
associats en la totalitat de les comunitats autònomes, així com
també, amb caràcter experimental, la possibilitat de connexió
per tercers usuaris que contribueixin a revitalitzar el sistema,
tot això amb la perspectiva d'una ampliació de la xarxa quan
siguin operatius els sistemes d'informació CEE, tals com el
BC-Net, "finestreta europea" i altres.
Acomplerta aquesta etapa de consolidació del SIE,
que va presidir el contingut dels convenis de cooperació en
altres períodes, pareix procedent definir de forma concreta els
objectius que, en aquest i al tres ordres, ban de figurar en els
acords de cooperació per al 1987, amb la finalitat d'utilitzar al
màxim els recursos disponibles i evitar duplicitat d'actuacions.
Per això, i en virtut d'allò establert a la clàusula desena
del conveni de cooperació subscrit amb data 6 de desembre del
1983, ambdues parts, per la present ADDENDA,
ACORDEN
1r.- Mantenir en els seus propis termes allò establert
a les clàusules 1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a i 11a, del conveni
subscrit el 1983, deixant sense efecte allò establert a la clàusula
28.
2n.- Actualitzar el contingut de les clàusules 3a i 4a
del conveni que queden redactades de la forma següent:
Tercera.

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.
349/92, relativa a les accions a través del conveni amb
l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB
el 1987.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
X)
Addenda per a l'any 1987 al conveni de cooperació
en matèria de política de petita i mitjana empresa industrial,
subscrit entre l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa
Industrial -IMPI- i la Conselleria de Comerç i Indústria de la
CAIB.
Durant el passat exercici 1986 va quedar culminat el
procés de transferències a les distintes comunitats autònomes
en matèria de petita i mitjana empresa industrial i es varen
instrumentar mitjançant convenis de cooperació les
condicions en les quals s'ha de desenvolupar la necessària
colAlaboració entre les institucions de promoció industrial
dependents d'aquelles i l'Institut de la Petita i Mitjana
Empresa Industrial, amb l'objecte d'aconseguir una major
eficàcia i competitivitat de les petites i mitjanes empreses
industrials en el seu àmbit territorial.

1.- La Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB
a través de l'Oficina de Promoció Industrial de Balears (OPIB.)
desenvoluparà les funcions que en virtut del conveni de
cooperació li són atribuïdes i que es concreten en:
a) El manteniment d'un servei d'assessorament i
informació empresarial adequat per difondre i desenvolupar el
"Sistema d'Informació Empresarial" (SIE) i capaç de mantenir
actualitzades les bases de dades d'interès empresarial
corresponents al seu àmbit territorial.
b) La prestació d'un servei de promoció industrial que
abasti les següents àrees relacionades amb la petita i mitjana
empresa industrial:
- Formació empresarial: desenvolupament de cursos
monogràfics per a petits i mitjans empresaris a la comunitat.
-Altres accions o projectes
l'administració central i autonòmica.

d'interès

per

a

De la mateixa manera l'IMPI durà a terme les accions
de coordinació i difusió del Sistema que consideri oportunes
per a la seva millor i més àmplia utilització.
- Prestar assistència i suport en l'organització
d'actuacions relacionades amb la política de petita i mitjana
empresa a la comunitat, acumulant informació sobre les
experiències desenvolupades per a la seva difusió i intercanvi
amb la resta de les comunitats.
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Quarta.

Ambdues parts aplicaran, d'acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, els mitjans financers, materials
i humans necessaris per dur a terme les accions descrites a la
clàusula anterior.
Així mateix, l'IMPI destinarà a la Conselleria de
Comerç i Indústria la quantitat de 9.456.456 -nou milions
quatre-centes cinquanta-sis mil quatre-centes cinquanta-sispessetes
-Aplicació de crèdits 1.648.000 ptes. i transferència de crèdits
7.808.456 ptes.- per al desenvolupament de les següents
accions:

ANNEX. Relació de l'equip inventariable cedit en ús
per l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa Industrial a la
Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB per al
desenvolupament del "Sistema d'Informació Empresarial".
* Relació valorada de l'equip.
-Un microordinador Computec Mod. S/l Plus A, 64 Kb,
500+500 pantalla i teclat
440.000
- Ampliació 64 Kb. memòria RAM

75.000

- Ampliació Disc fix de 10 Mb

400.000

- Emulador Univac UTS 20/400

80.000

- Emulador de transmissió de fitxes

80.000

1.- Sistema d'Informació Empresarial (SIE):
a) Aplicació de crèdits. -Despeses d'inversió i comunicacions.
- Subscripció microfitxes RPI
- Adaptació X-25
- Comunicacions (connexió a la RTC)

720.000
340.000
588.000

- Impressora matricial Computec 220/132A, de 220 caràcters
per segon,132 columnes inclòs l'alimentador d'una sola hora
261.600
- Dos arxivadors FB/8 (A/6) per microfitxes 138.974

TOTAL 1.648.000
Les despeses d'inversió i comunicacions seran
administrades directament per l'IMPI amb càrrec als crèdits
del seu programa d'inversions "Prestació Descentralitzada de
Serveis", consignats a l'article 60 del pressupost de despeses
per al 1987.
b) Transferències de crèdits.
- Personal
- Dietes i desplaçaments (visites d'agents
d'informació a les empreses)
TOTAL

6.483.456

TOTAL

748.250
2.223.824

* InstalAlació de l'equip.
L'equip relacionat abans es troba instalAlat als locals de
l'Oficina de Promoció Industrial de Balears (OPIB), ubicada al
carrer Gran Via Asima núm. 4, primer, de Palma de Mallorca.

600.000
7.083.456

Les despeses de personal i de dietes i desplaçaments
seran gestionades directament per la Conselleria de Comerç
i Indústria i finançades amb càrrec als seus propis pressuposts
i a les transferències que l'IMPI efectuï durant el present
exercici -concepte 751 "Programa de Prestació de Serveis a
les petites i mitjanes empreses". L'any 1987, l'IMPI transferirà
a la Conselleria de Comerç i Indústria la quantitat de
7.083.456 -set milions vuitanta-tres mil quatre-centes
cinquanta-sis- pessetes per aquesta finalitat.
2.- Formació empresarial: desenvolupament de
cursos monogràfics per a petits i mitjans empresaris de la
comunitat.
- Transferència de crèdits (concepte 751 "Programa
de Prestació de Serveis a les PIME), 725.000 pessetes.
Finalment, i per tal de regularitzar la situació
administrativa dels equips subministrats per a la implantació
progressiva del Sistema d'Informació Empresarial i fins que
no s'arribi a la plena instrumentació de l'esmentat sistema,
moment en el qual s'iniciaran els tràmits per a la seva
transferència en propietat, l'IMPI cedeix l'ús dels equips que
figuren inventariats a l'Annex que s'adjunta a la present
ADDENDA per un import de 2.223.824 -dos milions
dues-centes vint-i-tres mil vuit-centes vint-i-quatre- pessetes,
en base a l'autorització concedida per la Comissió
Interministerial d'Adquisició de Béns i Serveis Informàtics
(CIABSI) del Ministeri de les Administracions Públiques, de
data 30 de gener del 1987.
Llegit per les parts i en prova de conformitat amb
allò expressat a la present ADDENDA i el seu annex, el
firmen i rubriquen a Madrid a 8 de juliol del 1987.
================

- Un lector-reproductor de microfitxes
Agfagevaert

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.
350/92, relativa a les accions a través del conveni amb l'Institut
per a la Petita i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB el 1988.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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Y)
Addenda per a l'any 1988 al conveni de cooperació
en matèria de política de petita i mitjana empresa industrial,
subscrit entre l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa
Industrial -IMPI- i la Conselleria de Comerç i Indústria de la
CAIB.
El conveni de cooperació en matèria de política de
petita i mitjana empresa industrial subscrit entre l'IMPI i la
Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB, amb data 6 de
desembre
del 1983, preveu en la seva clàusula desena la revisió anual
del seu contingut mitjançant la signatura d'ADDENDA.
Segons això i atesa la necessitat d'actualitzar les
accions de suport i promoció a les PIME que contempla
l'esmentat conveni, així com ajustar els recursos econòmics
que s'estableixen per a elles a les disponibilitats
pressupostàries de l'IMPI per al 1988, ambdues parts, per la
present ADDENDA
ACORDEN
1r.- Mantenir en els seus propis termes allò establert
a les clàusules 1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a i 118, del conveni
subscrit el 1983, deixant sense efecte allò establert a la
clàusula 2a.
2n.- Actualitzar el contingut de les clàusules 3a i 4a
del conveni que queden redactades de la forma següent:
Tercera.
1.- La Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB
a través de l'Oficina de Promoció Industrial de Balears
(OPIB) desenvoluparà les funcions que en virtut del conveni
de I cooperació li són atribuïdes i que es concreten en:
a) El manteniment d'un servei d'assessorament i
informació empresarial adequat per difondre i desenvolupar
el "Sistema d'Informació Empresarial" (SIE) i capaç de
mantenir actualitzades les bases de dades d'interès
empresarial corresponents al seu àmbit territorial.
b) La promoció d'altres accions o projectes d'interès
comú per a l'administració central i l'autonòmica.
2.- L'IMPI, en consonància amb les obligacions
recollides a l'apartat anterior, adquireix el compromís de:
a) Atendre el desenvolupament de l'explotació del
SIE a la comunitat mitjançant la dotació i instalAlació, si es
dóna el cas, dels equips informàtics necessaris, l'actualització
de les
bases de dades que el suporten i la formació del personal
responsable. De la mateixa manera, l'IMPI durà a terme les
accions de coordinació i difusió del sistema que consideri
oportunes per a la seva millor i més àmplia utilització.
b) Prestar assistència i suport en l'organització
d'actuacions relacionades amb la política de petita i mitjana
empresa a la comunitat, acumulant informació sobre les
experiències desenvolupades per a la seva difusió i intercanvi
amb la resta de les comunitats.
Quarta.
Ambdues parts aplicaran, d'acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, els mitjans financers, materials
i humans necessaris per dur a terme les accions descrites a la
clàusula anterior.
Així mateix, l'IMPI destinarà a la Conselleria de
Comerç i Indústria la quantitat de 8.674.794 -vuit milions
sis-centes setanta-quatre mil set-centes noranta-quatre-
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pessetes -Aplicació de crèdits 1.308.000 ptes. i transferència de
crèdits 7.366.794 ptes.- per al desenvolupament del Sistema
d'Informació Empresarial (SIE).
a) Aplicació de crèdits. -Despeses d'inversió i comunicacions.
- Subscripci6 microfitxes RPI
- Comunicacions (desp.estimades)
TOTAL

720.000
588.000
1.308.000

Les despeses d'inversió i estimades de comunicacions
seran administrades directament per l'IMPI amb càrrec als
crèdits del seu programa d'inversions "Inversió de reposició
associada al funcionament operatiu dels serveis", consignats a
l'article 63 del pressupost de despeses per al 1988. Les despeses
estimades de comunicacions seran abonades per l'IMPI atenent
a la facturació periòdica que sobre elles presenti la Companyia
Telefònica Nacional.
b) Transferència de crèdits.
- Personal
6.742.794
- Dietes i desplaçaments (visites d'agents d'informació a les
empreses)
624.000
TOTAL
7.366.794
Les despeses de personal i de dietes i desplaçaments
seran gestionades directament per la Conselleria de Comerç i
Indústria i finançades amb càrrec als seus propis pressuposts i
a les transferències que l'IMPI efectuï durant el present exercici
-concepte 751 "Programa de Prestació de Serveis a les petites
i mitjanes empreses". L'any 1988, l'IMPI transferirà a la
Conselleria de Comerç i Indústria la quantitat de 7.083.456 -set
milions vuitanta-tres mil quatre-centes cinquanta-sis- pessetes
per aquesta finalitat.
Llegit per les parts i en prova de conformitat amb allò
expressat a la present ADDENDA, el firmen i rubriquen a
Madrid.
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.
351/92, relativa a les accions a través del conveni amb l'Institut
per a la Petita i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB el 1989.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
Z)
Addenda per a l'any 1989 al conveni de cooperació en
matèria de política de petita i mitjana empresa indústria,
subscrit entre l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa
Industrial -IMPI- i la Conselleria de Comerç i Indústria de la
CAIB.
En el transcurs dels darrers quatre anys d'aplicació del
conveni, l'IMPI ha orientat la seva política d'ajudes
econòmiques cap a la implantació, el desenvolupament i la
consolidació del Centre d'Informació Empresarial (CIE) a la
comunitat.
En aquest sentit ha dotat a l'esmentat centre dels
equips necessaris per al seu funcionament, ha sufragat les
despeses de connexió a la xarxa i ha financiat les despeses de
personal, dietes i desplaçaments en un 60% aproximadament.
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Consolidat el SIE a nivell nacional, com ho
demostren els quasi 70 centres que actualment operen en
aquest àmbit, pareix oportú que les distintes comunitats
autònomes vagin
incorporant aIs seus propis pressuposts la totalitat de les
despeses d'estructura -personal, dietes i desplaçaments- que
generen els respectius Centres d'Informació, per poder
destinar d'aquesta manera els recursos financers de l'IMPI a
altres accions diferents d'interès comú per a l'administració
central i autonòmica.

b) Prestar assistència i suport en l'organització
d'actuacions relacionades amb la política de petita i mitjana
empresa a la comunitat, acumulant informació sobre les
experiències desenvolupades per a la seva difusió i intercanvi
amb la resta de les comunitats.

Amb aquesta intencionalitat se subscriu la present
ADDENDA, que tancarà el cicle d'ajudes per part de l'IMPI
als Centres d'Informació Empresarial de les CC.AA. i el
contingut econòmic de la qual ve recollit en termes semblants
als d'ADDENDES precedents.

Ambdues parts aplicaran, d'acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, els mitjans financers, materials i
humans necessaris per dur a terme les accions descrites a la
clàusula anterior.

Tenint en compte l'anterior i en virtut de l'establert
a la clàusula desena del conveni de cooperació subscrit amb
data 6 de desembre del 1983, ambdues parts per la present
ADDENDA
ACORDEN
1r.- Mantenir en els seus propis termes allò establert
a les clàusules 1a,5a ,6a, 7a, 8a, 9a, 10a i 11a, del conveni
subscrit el 1983, deixant sense efecte allò establert a la
clàusula 2a.
2n.- Actualitzar el contingut de les clàusules 3a i 4a
del conveni que queden redactades de la forma següent:
Tercera.
1.- La Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB
a través de l'Oficina de Promoció Industrial de Balears
(OPIB) desenvoluparà les funcions que en virtut del conveni
de cooperació li són atribuïdes i que es concreten en:
a) El manteniment d'un servei d'assessorament i
informació empresarial adequat per difondre i desenvolupar
el "Sistema d'Informació Empresarial" (SIE) i capaç de
mantenir actualitzades les bases de dades d'interès
empresarial corresponents al seu àmbit territorial.
Així mateix, i en concordança amb la clàusula
cinquena del conveni de cooperació, l'OPIB adquireix el
compromís de facilitar a l'IMPI en el suport que aquest
determini, la informació continguda a les bases de dades que
ella produeixi.
b) La promoció d'altres accions o projectes d'interès
comú per a l'administració central i l'autonòmica.
2.- L'IMPI, en consonància amb les obligacions
recollides a l'apartat anterior, adquireix el compromís de:
a) Atendre el desenvolupament de l'explotació del
SIE a la comunitat mitjançant la dotació i instalAlació, si es
dóna el cas, dels equips informàtics necessaris, l'actualització
de les bases de dades que el suporten i la formaci6 del
personal responsable. De la mateixa manera, l'IMPI durà a
terme les accions de coordinació i difusió del Sistema que
consideri oportunes per a la seva millor i més àmplia
utilització.

Quarta.

Així mateix, l'IMPI destinarà a la Conselleria de
Comerç i Indústria la quantitat de 8.672.000 -vuit milions
sis-centes setanta-dues mil- pessetes -Aplicació de crèdits
900.000 ptes. i transferència de crèdits 7.772.000 ptes.- per al
desenvolupament del Sistema d'Informació Empresarial (SIE).
a) Aplicació de crèdits. - Despeses d'inversió i comunicacions.
- Subscripció microfitxes RPI
- Comunicacions (desp.estimades)
TOTAL

360.000
540.000
900.000

Les despeses d'inversió i estimades de comunicacions
seran administrades directament per l'IMPI amb càrrec als
crèdits del seu programa d'inversions "Inversió de reposició
associada al funcionament operatiu dels serveis", consignats a
l'article 63 del pressupost de despeses per al 1989. Les despeses
estimades de comunicacions seran abonades per l'IMPI atenent
a la facturació periòdica que sobre elles presenti la Companyia
Telefònica Nacional.
b) Transferència de crèdits.
- Personal: 7.012.000
- Equips informàtics (subst. de l'actual equip informàtic
Computec S-1 pel CTE-XT, compatible MS-DOS): 160.000
- Dietes i desplaçaments (visites d'agents d'informació a les
empreses): 600.000
TOTAL

7.772.000

Les despeses de personal i de dietes i desplaçaments
seran gestionades directament per la Conselleria de Comerç i
Indústria i finançades amb càrrec als seus propis pressuposts i
a les transferències que l'IMPI efectuï durant el present exercici
-concepte 751 "Programa de Prestació de Serveis a les petites
i mitjanes empreses". L'any 1989, l'IMPI transferirà a la
Conselleria de Comerç i Indústria la quantitat de 7.772.000 -set
milions set-centes setanta-dues mil- pessetes per aquesta
finalitat.
Llegit per les parts i en prova de conformitat amb allò
expressat a la present ADDENDA, el firmen i rubriquen a
Madrid.

B.O.P.I.B. Núm. 31 - 12 de maig del 1992
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.
352/92, relativa a les accions a través del conveni amb
l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB
el 1990.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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Addenda com a part integrant del seu text.
Transferència de crèdit
(Concepte 751)

2.000.000

Les despeses derivades d'aquesta acció seran
gestionades directament per la Conselleria de Comerç i
Indústria amb càrrec als seus propis pressuposts i a la
transferència de crèdits que l'IMPI efectuï durant el present
exercici -concepte 751 "Programa de Prestació de Serveis a les
petites i mitjanes empreses". L'any 1990, l'IMPI transferirà a la
Conselleria de Comerç i Indústria la quantitat de 2.000.000
-dos milions- de pessetes per aquesta finalitat.
Llegit per les parts i en prova de conformitat amb allò
expressat a la present ADDENDA, el firmen i rubriquen a
Madrid a.

AA)
Addenda per a l'any 1990 al conveni de cooperació
en matèria de política de petita i mitjana empresa industrial,
subscrit entre l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa
Industrial -IMPI- i la Conselleria de Comerç i Indústria de la
CAIB.

================
ANNEX. Disseny d'esquema per al desenvolupament
de l'estudi de necessitats tecnològiques per CCAA.
1. Objectius.

El conveni de cooperació en matèria de política de
petita i mitjana empresa industrial subscrit entre l'IMPI i la
Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB, amb data 6 de
desembre del 1983, preveu en la seva clàusula desena la
revisió anual del seu contingut mitjançant la signatura
d'ADDENDA.
Segons això i donada la necessitat d'actualitzar les
accions de suport i promoció a les PIME que contempla
l'esmentat conveni, així com ajustar els recursos econòmics
que s'estableixen per a elles a les disponibilitats
pressupostàries de l'IMPI per al 1990, ambdues parts, per la
present ADDENDA
ACORDEN
1r.- Mantenir en els seus propis termes allò establert
a les clàusules 1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a i 11a, del conveni
subscrit el 1983, deixant sense efecte l'establert a les
clàusules 2a i 4a.
2n.- Actualitzar el contingut de la clàusula 3a del
conveni que queda redactada de la forma següent:
Tercera.
Ambdues parts aplicaran, d'acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, els mitjans financers, materials
i humans necessaris per dur a terme les accions descrites a la
clàusula primera.
Així mateix, l'IMPI destinarà a la Conselleria de
Comerç i Indústria la quantitat de 2.230.000 -dos milions
dues-centes trenta mil- pessetes -Aplicació de crèdits 230.000
ptes. i transferència de crèdits 2.000.000 ptes.- per al
desenvolupament de les següents accions:

- Realitzar una primera identificació de les principals
carències d'I + D que afecten als principals segments d'activitat.
- Localitzar i descriure les infraestructures actualment
disponibles a cada comunitat autònoma directament orientades
a la prestació de serveis d'I + D.
- Avaluar la idoneïtat i la capacitat de les esmentades
infraestructures per satisfer les carències tecnològiques
detectades.
- Proposar actuacions prioritàries en matèria d'I + D.
2. Contingut del treball.
- Principals carències o colls de botella tecnològics en
l'economia regional, especialment a les àrees productives
crítiques.
- Grau de generalització d'aquests dèficits en el
colAlectiu empresarial i principals dificultats per a la seva
resolució.
- Accions en curs o previstes per a la superació dels
dèficits tecnològics detectats, amb especial referència a les
possibles actuacions colAlectives, realitzades o en projecte.
3. Línies d'actuació prioritàries.
- Tendències futures de l'activitat econòmica i
estratègies imposades per les condicions de l'entorn
-competència, normalització, regulació institucional...
- Requeriments de les tendències i estratègies futures
en matèria tecnològica: línies d'actuació prioritàries per al
desenvolupament econòmic regional.

I. Sistema d'Informació Empresarial.
Aplicació de crèdits
Comunicacions (despeses estimades per al primer
semestre de l'any): 230.000
Aquestes despeses seran abonades directament per
l'IMPI atenent a la facturació periòdica que sobre el primer
semestre de l'any presenti la Companyia Telefònica Nacional.
II. Estudi sobre necessitats d'infraestructura
tecnològica a les PIME balears. El seu desenvolupament es
durà a terme segons l'esquema recollit a l'annex I, que
s'adjunta a la present

- Requeriments de la situació actual: línies d'actuació
prioritàries orientades a la superació dels dèficits actuals.
4. Infraestructures d'I + D en el pla autonòmic,
orientades al suport directe a l'activitat econòmica.
- Breu descripció de les característiques, orientació i
especialització de cada entitat.
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- Descripció de punts forts i debilitats de l'entitat en
el pla científic i tecnològic, així com en la seva capacitat de
relació amb l'activitat econòmica.
- Projectes per a la creació de nous centres a l'àmbit
autonòmic. Grau de maduresa dels projectes i les seves grans
xifres d'estar ja definides.

Segons això i tenint en compte la necessitat
d'actualitzar les accions de suport i promoció a les PIME que
contempla l'esmentat conveni, així com ajustar els recursos
econòmics que s'estableixen per a elles a les disponibilitats
pressupostàries de l'IMPI per al 1991, ambdues parts, per la
present ADDENDA
ACORDEN

5. Metodologia de treball.
Atès el caràcter preliminar d'aquest estudi, el treball
es basarà essencialment en la recollida d'informació directa
obtinguda mitjançant l'apropament a entitats i organismes
directament relacionats amb les activitats d'I + D en cada
comunitat autònoma, així com a representants o experts dels
sectors empresarials seleccionats.
Les entrevistes realitzades a cada comunitat
autònoma hauran de proporcionar una visió suficientment
detallada de la problemàtica en estudi des de tres perspectives
o punts de vista que s'estimen essencialment complementaris
per a l'obtenció de la informació necessària:
- Perspectiva empresarial, aportada per elements
destacats del colAlectiu empresarial, ja sigui a títol individual
o a través d'associacions empresarials.
- Perspectiva tecnològica o experta, aportada pels
responsables dels centres d'I + D existents o per experts
tecnològics del sector.

1r.- Mantenir en els seus propis termes allò establert
a les clàusules 1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a i 11a, del conveni
subscrit el 1983, deixant sense efecte l'establert a les clàusules
2a i 4a.
2n.- Actualitzar el contingut de la clàusula 3a del
conveni que queda redactada de la forma següent:
Tercera.
Ambdues parts aplicaran, d'acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, els mitjans financers, materials i
humans necessaris per dur a terme les accions descrites a la
clàusula primera.
Així mateix l'IMPI, amb càrrec al seu pressupost de
despeses per al 1991, concepte 751, en el que hi ha crèdit
suficient, transferirà a la Conselleria de Comerç i Indústria la
quantitat de 3.800.000 -tres milions vuit-centes mil- pessetes
per al desenvolupament de la següent acció:
- Suport a les accions de disseny industrial.

- Perspectiva institucional, aportada pels
responsables de l'àrea de desenvolupament industrial i
tecnològic de les conselleries competents a cada C.A, així
com de les institucions regionals de promoció econòmica,
quan existeixin.
A partir de la informació i documentació acumulada
en el procés de treball, es redactarà un informe independent
a cada comunitat autònoma.

Transferència de crèdits.
(Concepte 751, programa de prestació de serveis a la
PIME): 3.800.000
Les despeses derivades d'aquesta acció seran
gestionades directament per la Conselleria de Comerç i
Indústria amb càrrec als seus propis pressuposts i a la
transferència de crèdits que l'IMPI efectuï. L'any 1990, l'IMPI
transferirà a la Conselleria de Comerç i Indústria la quantitat de
3.800.000 -tres milions vuit-centes mil- pessetes per aquesta
finalitat.

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.
353/92, relativa a les accions a través del conveni amb
l'Institut per a la Petita i Mitjana Empresa Industrial i la CAIB
el 1991.

Aquesta participació financera de l'IMPI s'haurà de fer
constar a totes aquelles manifestacions -orals o escrites- que
efectuï la comunitat autònoma en relació a l'esmentada acció.
Llegit per les parts i en prova de conformitat amb allò
expressat a la present ADDENDA, el firmen i rubriquen a
Madrid.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
M. Hble. Sr.:
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AB)
Addenda per a l'any 1991 al conveni de cooperació
en matèria de política de petita i mitjana empresa industrial,
subscrit entre l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa
Industrial -IMPI- i la Conselleria de Comerç i Indústria de la
CAIB.
El conveni de cooperació en matèria de política de
petita i mitjana empresa industrial subscrit entre l'IMPI i la
Conselleria de Comerç i Indústria de la CAIB, amb data 6 de
desembre del 1983, estableix en la seva clàusula desena que
podrà ésser revisat anualment mitjançant la signatura
d'ADDENDA.

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.
354/92, relativa a les accions a través del conveni amb l'Institut
per a la Diversificació i Estalvi d'Energia i la CAIB per al
1986.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AC)
Al darrer trimestre el 1986 la Conselleria de Comerç
i Indústria dugué a terme un programa d'assessorament
energètic dirigit a les empreses de major consum energètic de
les Balears que afectà unes 15 indústries, amb un cost de
3.750.000 ptes. de les quals l'IDAE aportà el 60%.
Les empreses assessorades corresponien als rams
d'alimentació i begudes (7), bugaderia (4), terres cuites (3) i
paper (1).
En aquestes empreses es detectà un estalvi energètic
global del 26,5%, que en el seu conjunt hauria suposat un
estalvi de 95.000.000 ptes. anuals amb una inversió de tan
sols 125.000.000 ptes., amb la qual cosa l'amortització de les
inversions en estalvi i eficiència energètica es realitzaria en
16 mesos.

detectà un estalvi global del 20%, que suposaria un estalvi
econòmic en el seu conjunt hauria suposat un estalvi de
17.575.000 ptes. anuals, la realització del qual seria possible
amb una inversió de 24.600.000 ptes., la qual cosa suposa una
amortització de 17 mesos.
A més s'assessoraren dos establiments sanitaris, un de
gran i un de petit. Aquestes assessories a centres sanitaris es
completaren el 1989 amb altres assessories a establiments
sanitaris de grandària mitjana. La realització de les mesures
proposades suposaria un estalvi global de 93.100.000 ptes.
anuals, la realització del qual requereix una inversió de
130.170.000 ptes. que s'amortitzarien en 14 mesos.
El Director General d'Indústria:
Luís Morano i Ventayol.

El Director General d'Indústria:
Luís Morano i Ventayol.
M. Hble. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
355/92, relativa a les accions a través del conveni amb
l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia i la CAIB
per al 1987.

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.
357/92, relativa a les accions a través del conveni amb l'Institut
per a la Diversificació i Estalvi d'Energia i la CAIB per al 1989.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AD)
Durant l'any 1987 no es dugué a terme cap acció en
el marc del conveni subscrit amb l'IDAE.
El Director General d'Indústria:
Luís Morano i Ventayol.
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AF)
A partir de l'any 1989, i com a conseqüència de la
transformació de l'IDAE en Ens Públic de Dret Privat, aquest
organisme deixà de realitzar actuacions del programa PADA,
per la qual cosa a partir d'aquest any no es realitzaren més
actuacions en el marc de l'acord subscrit amb l'IDAE.
El Director General d'Indústria:
Luís Morano i Ventayol.
M. Hble. Sr.:

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.
356/92, relativa a les accions a través del conveni amb
l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia i la CAIB
per al 1988.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AE)
Al 1988 es desenvolupà un programa que comprenia
la realització de 9 assessories energètiques i 5 assessories de
seguiment a indústries assessorades en el programa de 1986.
El cost d'aquest programa fou de 2.392.322 ptes. de les quals
1'IDAE aportà el 60%.
S'assessoraren 8 establiments industrials dels
següents sectors: alimentació i begudes (2), curtits (2), tèxtil
i paper (2), plàstic (1), i metall (1). En aquestes empreses es

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.
358/92, relativa a les accions a través del conveni amb l'Institut
per a la Diversificació i Estalvi d'Energia i la CAIB per al 1990.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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AG)
A partir de l'any 1989, i com a conseqüència de la
transformació de l'IDAE en Ens Públic de Dret Privat, aquest
organisme deixà de realitzar actuacions del programa PADA,
per la qual cosa a partir d'aquest any no es realitzaren més
actuacions en el marc de l'acord subscrit amb l'IDAE.
El Director General d'Indústria:
Luís Morano i Ventayol.

Últimament, amb motiu de la intoxicació per
clembuterol, es realitzaren diverses inspeccions a aquesta
empresa de les quals s'ha informat a la Pregunta parlamentària
núm. 253/92.
OBSERVACIÓ: Es fa constar al Parlament, que
segons el parer del Conseller que subscriu, no resulta oportuna
la publicació de les sancions referides, en virtut del deure de
reserva que amb caràcter general obliga a l'Administració
pública en actuacions sancionadores, sense perjudici que
haguem complimentat el deure d'informació sobre elles al
Diputat que formula la pregunta.

M. Hble. Sr.:
Palma, 10 de març del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT
SOCIAL.

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.
359/92, relativa a les accions a través del conveni amb
l'Institut per a la Diversificaci6 i Estalvi d'Energia i la CAIB
per al 1991.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M. Hble. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 370/92, relativa a les
inspeccions de la Conselleria de Sanitat a empreses per
comercialització de carn.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

AH)
A partir de l'any 1989, i com a conseqüència de la
transformació de l'IDAE en Ens Públic de Dret Privat, aquest
Organisme deixà de realitzar actuacions del programa PADA,
per la qual cosa a partir d'aquest any no es realitzaren més
actuacions en el marc de l'acord subscrit amb l'IDAE.

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

El Director General d'Indústria:
Luís Morano i Ventayol.

M. Hble. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 368/92, relativa a les
inspeccions de la Conselleria de Sanitat a l'empresa Albes
SA.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AI)
A l'octubre del 1991 es procedí a inspeccionar també
l'empresa ALBESA, es feren preses de mostres i s'efectuà
control bacteriològic dels seus productes amb resultats
negatius. Al 1989, i com a conseqüència de no haver-se trobat
la temperatura reglamentaria a un transport i
emmagatzemament de carn a ALBESA, s'obrí expedient
sancionador per part de la Conselleria de Sanitat a
l'esmentada empresa, que es va sobresseir en comprovar-se
després que era imputable a una altra empresa diferent.
Al 1989 també se li tramità un expedient
sancionador, per irregularitats en etiquetatge, del qual es
derivà una sanció de 420.000 pessetes, així com un altre al
1988 per carència del Registre Sanitari per importació de
productes càrnics del qual es derivà una sanció de 42.000
pessetes.

Fins a octubre del 1991 en els diversos municipis de
la Comunitat Autònoma el control d'indústries càrniques
pertanyia als ajuntaments. A partir de la data abans mencionada
es reorganitzaren els serveis veterinaris per sectors sanitaris i
els controls de les indústries càrniques passen a realitzar-se
mitjançant els serveis oficials veterinaris de cada sector, de
conformitat amb les previsions del Decret 153/1984. Així per
tant, s'organitza una campanya de control de les esmentades
indústries, i es controla l'estat higiènicosanitari de les seves
instalAlacions i es fa, a la vegada, un control bacteriològic dels
seus productes. Així, entre moltes d'altres, foren controlades:
Mas Crespo, Santiago Rubio, ALBESA, Varve SA, Cárnicas
Bendinat, Hermanos Manjón, I. Cárnicas Reunidas, ALBE SA,
Carma, i Mercapalma.
En aquests controls només s'aprecià el següent: en
peça de filet de porc d'una indústria controlada i en una altra
peça de ventresca de porc s'aprecià la possible existència de
salmonelAla,
si bé a les anàlisis contradictòries no es pogué demostrar.
S'han realitzat des d'aquella data per part dels
esmentats serveis oficials veterinaris dependents de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, 775 controls, i
significam que el nombre d'indústries càrniques és de 150 a la
Comunitat Autònoma.
Respecte de les actuacions en relació amb l'empresa
ALBESA, ens remetem a la resposta que donam a la Pregunta
escrita núm. 368/92.
Palma, 10 de març del 1992.
El CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL.
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M. Hble. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de l'Entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 374/92, relativa a la
presència d'un restaurant al pavelló balear de l'Expo-92.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AK)
1.- No hi haurà un restaurant permanent dins el
pavelló de Balears.
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INFORME SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PEL SR. CRISTÓBAL MARTÍ PUYUELO I
ALTRES CONTRA L'ACORD DEL CONSELLER DE
TURISME PEL QUAL APROVÀ LA REVISIÓ DEL PLA
D'ORDENACIÓ URBANA DEL CITN CALA TIRANT, ES
MERCADAL, MENORCA.
IC-MARI.DOC
El recurs està presentat dins el termini i compleix els
requisits formals, i es reconeix la legitimitat dels recurrents.
Els fonaments del recurs, en síntesi, són:
a) La competència per a l'aprovació de la revisió dels
CITN és dels consells insulars i no de la Conselleria de
Turisme.
b) Infracció dels articles 6 i 103 de la Llei d'Aigües.

2.3.- Hi haurà en principi una cafeteria.

c) Incompliment de la normativa bàsica estatal en
matèria d'avaluació d'impacte ambiental.

4.- Es tindrà en compte la diversitat gastronòmica de
cada una de les Illes.

Seguint el mateix ordre i en relació a tals alAlegacions
s'ha d'informar:

5.- S'han consultat les associacions professionals de
restauració de les Balears.

Primer.- La sentència del TS de 3 de juliol del 1990,
RAJ 6014, seguint la línia doctrinal i jurisprudencial, que ha
establert que la Llei de Centres i Zones d'Interès Turístic, en
l'aspecte urbanístic, s'ha de completar amb la Llei del Sòl, de tal
manera que la penetració de la segona en la primera és, si no
absoluta, sí general, ha arribat a senyalar que la ''vigència
d'aquesta Llei i del seu Reglament és una vigència residual, és
a dir, en allò que no s'oposin al Text Refós de la Llei del Sòl".

M. Hble. Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 420/92, relativa a la
no contestació al Recurs de Reposició núm. 88 de 10.06.91.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 20 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AL)
Primer: una vegada rebuts els recursos de reposició
pels quals s'interessa, se'n va donar trasllat a l'Assessoria
Jurídica de la CAIB, els quals varen produir un informe
jurídic que va tenir entrada en aquesta Conselleria dia
23-12-91, no obstant això, i mentrestant s'ha produït la
derogació de la Llei 197/1963 de Centres i Zones d'Interès
Turístic Nacional, i s'estudia en aquests moments les
possibles implicacions que pugui tenir sobre els esmentats
recursos de reposició de la derogació de la llei esmentada.
Segon: es produirà la resolució dels recursos el més
aviat possible.
Tercer: es tramet, juntament amb aquesta resposta,
una fotocòpia dels informes jurídics avaluats per l'Assessoria
Jurídica de la CAIB.
Palma, 19 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

Si aquesta expressió es llegís de manera literal i fora
del context es podria arribar a entendre certament que les
competències assignades al Ministeri d'Informació i Turisme i
al Consell de Ministres (avui, a Balears, atribuïdes totes al
Conseller de Turisme per Decret 63/1984, de 9 d'agost del
Consell de Govern de la CAIB) haurien cedit davant el que
disposa la Llei del Sòl per a l'aprovació dels plans parcials, als
quals, segons aquesta mateixa sentència, la doctrina i la
jurisprudència els equiparen.
Però sembla que si la pròpia sentència, referint-se al
vessant urbanístic de la Llei de Centres, parla de vigència
"residual", admet la vigència d'aquells aspectes urbanístics que
com "especialitat" contempla.
És més, en els Fonaments de Dret de la sentència
apelAlada, que el TS accepta com a propis, s'assenyala que
"de la vigència d'aquella normativa i de les
competències que s'hi reconeixen al Ministeri d'Informació i
Turisme, que referit a l'àmbit autonòmic de Catalunya cal
adscriure a la Conselleria de Turisme"
no es pot pretendre la nulAlitat de la Revisió del PGOU
municipal per baver afectat al Pla d'Ordenació Urbana del
CITN
"sense haver-se efectuat també, per iniciativa de
l'òrgan competent i a través del procediment legalment previst,
de l'esmentat Pla del Centre ..."
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L'argument que dóna, tot i que és important, no
afecta el que importa als efectes de defensar la vigència de les
normes específiques que atribueixen la competència als
organismes de turisme, que és que no es posen en dubte tals
competències.

Aquesta no és l'única acotació que es pot fer per
destacar la plena admissió de la vigència de la competència dels
organismes de turisme i del Consell de Ministres, ja que es
podria, a tal efecte, transcriure la Sentència gairebé
íntegrament.

El mateix Fonament de Dret (segon), que conté
l'afirmació comentada, admet perfectament com vigents les
causes i el procediment específics que la Llei de Centres i
Zones i el seu Reglament preveuen per a la REVISIÓ dels
PLANS D'ORDENACIÓ URBANA dels CITN, parlant amb
tota naturalitat de les regles a tal efecte establertes a l'article
20 de tal Llei 197/1963 i del procediment previst als articles
59 al 61 de Reglament, i rebutjant arguments de la recurrent
relatius a la reclamació de “la intervenció de l'òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya a què incumbeix
l'exercici de les facultats sobre centres i zones d'ITN",
precisament perquè en el procediment de revisió del PGOU
municipal de Tossa de Mar hi havia intervingut "la pròpia
Generalitat de Catalunya".

Sembla clar, doncs, que l'expressió "vigència residual,
és a dir, que no s'oposin al Text Refós de la Llei del Sòl" no pot
arribar, ni molt menys, a formar una conclusió tan radical com
que la Llei de Centres estiguí derogada en tot allò que no sigui
estrictament matèria de turisme i que no conservi normes
específiques per a la tramitació i fins i tot en les seves
determinacions.

No es dubta, per tant, a la referida sentència, de les
competències “específicament" establertes a la Llei de
Centres i Zones com "especialitats" dels plans d'Ordenació
Urbana d'un CITN, que, per altra banda i en definitiva, no es
pot oblidar que l'aprovació s'efectua juntament amb la
Declaració d'Interès Turístic Nacional, com a part integrant de
tal resolució.
Sense sortir de la mateixa Sentència de 3 de juliol
del 1990, es important assenyalar que no és una sentència
innovadora, sinó que és totalment continuista i al final del FD
Tercer així ho confessa quan diu:
"Es continua així la direcció doctrinal traçada per les
sentències de 2 de febrer i 29 d'abril del 1988 (R. 678 i
3292)".
La de 29 d'abril del 1988 tracta sobre el fet que
l'Ajuntament de Cartagena, en la revisió del PGOU municipal
afectava, en matèria de suspensió de llicències i planificació,
l'àmbit i determinacions del POU del CITN "Hacienda de la
Manga de Cartagena" i "Hacienda Dos Mares", alAlegant-se,
igualment, manifesta incompetència de l'Ajuntament. Es
desestimà el recurs per arguments semblants als de la
sentència de 3 de juliol del 1990, no obstant això, és de
destacar la següent afirmació:
" ... de la qual cosa s'infereix que els acords
impugnats no infringeixen la normativa continguda a la Llei
de 28 de desembre del 1963 i el seu Reglament declarada
expressament vigent per la Disposició Final Tercera de la Llei
de 2 de maig de 1975, segons es recull a la Taula de vigències
del seu Text Refós de 9 d'abril del 1976".
La Sentència de 2 de febrer del 1988, a què fa
referència també la de 3 de juliol del 1990, com a
continuadora de la seva doctrina, que també, com la seva
posterior, tracta de la Revisió del PGOU de Cartagena en
relació al CITN "La Manga del Mar Menor", en la qual tracta
específicament la qüestió dels òrgans competents per a la
formació i aprovació dels plans d'Ordenació Urbana dels
CITN, i de la delimitació de competències, assenyala:
"... és precís distingir entre l'organisme a què
correspon la tramitació del corresponent Pla d'Ordenació, que
no és altre que la Corporació, organisme o persona que hagi
elaborat el Pla de Promoció Turística del Centre, conforme a
l'article 12 de la Llei, ... i aquells altres a qui competeix la
seva aprovació, i que a tenor de l'art. 13 de la Llei i 11 a) del
Reglament és sempre el Consell de Ministres que, segons
prevenen els articles 20.2 de la Llei i 59.1 del Reglament
podrà decretar la revisió dels Plans ..."

Per altra part, la Disposició Transitòria Cinquena,
apartat 4, del Text Refós de la Llei del Sòl, obliga que els plans
relatius a Zones o Centres d'Interès Turístic, que es tramitin a
l'empara de la seva legislació específica, s'ajustin a les
determinacions dels Plans previstos a la Llei del Sòl i, sense
perjudici de les especialitats que hagin de contenir d'acord amb
la seva finalitat.
Tal disposició, això no obstant, no es pot entendre en
la seva plenitud, si no és dins del marc de la Llei del Sòl i, en
concret, dins del que disposa la Disposició Final 3a, en la qual
s'ordenà una autorització al Govern perquè, en el termini d'un
any, aprovàs un "Text Refós" de la Llei de Centres i Zones
d'Interès Turístic Nacional, en què, deixant estalvies les
competències atribuïdes en l'esmentat text legal als ministeris
d'Informació i Turisme i d'Habitatge, s'adaptassin les normes de
contingut urbanístic de l'esmentada Llei al dispost a la Llei del
Sòl, deixant expressa advertència de la vigència "en tots els
seus termes" de dita Llei 197/63, en tant "el text refós sia
provat".
Tal "Text Refós" no ha arribat a produir-se, no obstant
això, tal circumstància no suposa, naturalment, que tal previsió
pugui obviar-se, atès que té contingut amb entitat pròpia, com
és:
a) La voluntat d'unificar les normes de contingut
urbanístic.
b) Salvaguardar les competències atribuïdes a la Llei
197/63 al Ministeri d'Informació i Turisme i al Ministre de
l'Habitatge.
Certament en el Text Refós de la Llei del Sòl, previst
a la Disposició Final 2a, i del qual escapava
l'adaptació-unificació de les normes de contingut urbanístic de
la Llei 197/63 prevista de forma particular a la 3a, superant el
contingut de la Llei del Sòl a la qual havia d'estar subordinat,
va fer una passa més en la penetració d'aquesta normativa a la
Llei de Centres i Zones d'Interès Turístic i amb la Disposició
Transitòria Cinquena, apart. 4, sense esperar, encara que per
descomptat transitòriament, l'altre "Text Refós" o d'adaptació,
ja obligà que els plans relatius a Zones o Centres d'Interès
Turístic s’ajustassin a les determinacions dels Plans previstos
a la Llei del Sòl, encara que, i ací hi deu haver precisament el
nucli de la qüestió plantejada al recurs, amb dues precisions
capitals:
a) Que es refereix, admetent-la plenament com a
vigent, a la tramitació a l'empara de la legislació específica de
Zones i Centres d'Interès Turístic.

B.O.P.I.B. Núm. 31 - 12 de maig del 1992
b) Que salva expressament les especialitats que
hagin de contenir d'acord amb la seva finalitat.
Així, doncs, de la conjunció del que disposa la
Disposició Final 3a de la Llei de Reforma de la del Sòl i de la
Disposició Transitòria Cinquena, apartat 4, i fins i tot de la
Taula de vigències, del Text Refós d'aquesta, el que resulta és
la confirmació que la normativa urbanística de la Llei del Sòl
i la Llei 197/63, són un conjunt simbiòtic, de manera que les
especialitats de la segona continuen vigents, però que aquesta
ha de ser completada per la Llei del Sòl en TOT allò no
específicament regulat, essent que, dins el marc urbanístic, les
especialitats poden qualificar-se de simplement residuals.
D'aquesta manera és com s'ha d'entendre la
Sentència del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 1990 (RAJ
6014), quan utilitza l'expressió ''vigència residual" atribuïda
a la Llei 197/63 i el seu Reglament, en la qual s'admet
plenament la possibilitat de la revisió dels Plans d'Ordenació
Urbana pels motius i procediments específics de la Llei de
Centres, així com tampoc posa en dubte "les competències
que s'hi reconeixen al Ministeri d'Informació i Turisme, que
referida a l'àmbit autonòmic de Catalunya cal adscriure a la
Conselleria de Turisme".
Així, doncs, les competències per a l'aprovació dels
Plans d'Ordenació Urbana i Declaració d'Interès Turístic
Nacional, atribuïdes a l'article 4 i 13 de la Llei 197/1963, de
28 de desembre, al Consell de Ministres, igual que ho fa l'art.
60.2 del Reglament per a la revisió dels esmentats Plans,
constitueixen "especialitats" perfectament vigents, encara
que, com és lògic, amb l'adaptació a la substitució dels òrgans
de l'Estat per les de l'àmbit autonòmic, que es va operar per
les transferències al Consell General Interinsular per Reial
Decret 2245/79 i, després, entrat en vigor l'Estatut
d'Autonomia, en virtut de la competència exclusiva
relacionada amb el número 9 a l'article 10, es culminà per
Reial Decret 3401/83, de 23 de novembre, assumint-les la
Comunitat Autònoma mitjançant el Decret 63/84, de 9
d'agost, que els atribuí, en la seva totalitat, al Conseller de
Turisme.
Segon.- No s'aprecia la suposada infracció ni,
entenem, que sia d'aplicació l'apartat 3 de l'art. 106 de la Llei
d'Aigües, sense que es pugui atendre amb major profunditat
l'alAlegació per manca d'argumentació.
Tercer.- Es refereix, aquest motiu, a les
transformacions d'ús del sòl quan afectin més de 100 Ha.,
essent que a la revisió del POU del CITN, no es produeix
canvi d'ús que afecti major superfície, sinó pel contrari es
redueix l'extensió edificable.
Per tant, és parer d'aquest Lletrat que procedeix
desestimar el recurs confirmant la resolució recorreguda per
ser conforme a Dret.
Palma, vint-i-cinc d'octubre del mil nou-cents
noranta-un.
INFORME SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PEL SR. CRISTÓBAL MASCARÓ SINTES
CONTRA L'ACORD DEL CONSELLER DE TURISME
PEL QUAL APROVÀ LA REVISIÓ DEL PLA
D'ORDENACIÓ URBANA DEL CITN CALA TIRANT, ES
MERCADAL, MENORCA.
I-TIRANT.DOC
El recurs està presentat dins el termini i compleix els
requisits formals.
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No es pot admetre, en canvi, el recurs com formulat
pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de
Menorca, atès que no s'acredita la representació del Sr.
Cristóbal Mascaró i Sintes.
No obstant això, a l'empara del principi constitucional
de tutela efectiva es pot tenir el recurs per interposat
personalment per qui el subscriu per la qual cosa s'entrarà a
resoldre sobre el fons.
Els fonaments del recurs, en síntesi, són:
a) La competència per a l'aprovació de la revisió dels
CITN és dels consells insulars i no de la Conselleria de
Turisme.
b) Infracció dels articles 6 i 103 de la Llei d'Aigües.
c) Incompliment de la normativa bàsica estatal en
matèria d'avaluació d'impacte ambiental.
Seguint el mateix ordre i en relació a tals alAlegacions
s'ha d'informar:
Primer.- La sentència del TS de 3 de juliol del 1990,
RAJ 6014, seguint la línia doctrinal i jurisprudencial, que ha
establert que la Llei de Centres i Zones d'Interès Turístic, en
l'aspecte urbanístic, s'ha de completar amb la Llei del Sòl, de tal
manera que la penetració de la segona en la primera és, si no
absoluta, sí general, ha arribat a senyalar que la "vigència
d'aquesta Llei i del seu Reglament és una vigència residual, és
a dir, en allò que no s'oposin al Text Refós de la Llei del Sòl".
Si aquesta expressió es llegís de manera literal i fora
del context es podria arribar a entendre certament que les
competències assignades al Ministeri d'Informació i Turisme i
al Consell de Ministres (avui, a Balears, atribuïdes totes al
Conseller de Turisme per Decret 63/1984, de 9 d'agost del
Consell de Govern de la CAIB) haurien cedit davant el que
disposa la Llei del Sòl per a l'aprovació dels plans parcials, als
quals, segons aquesta mateixa sentència, la doctrina i la
jurisprudència els equiparen.
Però sembla que si la pròpia sentència, referint-se al
vessant urbanístic de la Llei de Centres, parla de vigència
"residual", admet la vigència d'aquells aspectes urbanístics que
com "especialitat" contempla.
És més, en els Fonaments de Dret de la sentència
apelAlada, que el TS accepta com a propis, s'assenyala que
"de la vigència d'aquella normativa i de les
competències que s'hi reconeixen al Ministeri d'Informació i
Turisme, que referit a l'àmbit autonòmic de Catalunya cal
adscriure a la Conselleria de Turisme"
no es pot pretendre la nulAlitat de la Revisió del PGOU
municipal per haver afectat al Pla d'Ordenació Urbana del
CITN
"sense haver-se efectuat també, per iniciativa de
l'òrgan competent i a través del procediment legalment previst,
de l'esmentat Pla del Centre ..."
L'argument que dóna, essent important, no afecta el
que importa als efectes de defensar la vigència de els normes
específiques que atribueixen la competència als organismes de
turisme, que és que no es posen en dubte tals competències.
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El mateix Fonament de Dret (segon), que conté
l'afirmació comentada, admet perfectament com vigents les
causes i el procediment específics que la Llei de Centres i
Zones i el seu Reglament preveuen per a la REVISIÓ dels
PLANS D'ORDENACIÓ URBANA dels CITN, parlant amb
tota naturalitat de les regles a tal efecte establertes a "article
20 de tal Llei 197/1963 i del procediment previst als articles
59 al 61 del Reglament, i rebutjant arguments de la recurrent
relatius a la reclamació de "la intervenció de l'òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya a què incumbeix
l'exercici de les facultats sobre centres i zones d'ITN",
precisament perquè en el procediment de revisió del PGOU
municipal de Tossa de Mar hi havia intervingut "la pròpia
Generalitat de Catalunya".
No es dubta, per tant, a la referida sentència, de les
competències "específicament" establertes a la Llei de
Centres i Zones com "especialitats" dels plans d'Ordenació
Urbana d'un CITN, que, per altra banda i en definitiva, no es
pot oblidar que l'aprovació s'efectua juntament amb la
Declaració d'Interès Turístic Nacional, com a part integrant de
tal resolució.
Sense sortir de la mateixa Sentència de 3 de juliol
del 1990, es important assenyalar que no és una sentència
innovadora, sinó que és totalment continuista i al final del FD
Tercer així ho confessa quan diu:
"Es continua així la direcció doctrinal traçada per les
sentències de 2 de febrer i 29 d'abril del 1988 (R. 678 i
3292)".
La de 29 d'abril del 1988 tracta sobre el fet que
l'Ajuntament de Cartagena, en la revisió del PGOU municipal
afectava, en matèria de suspensió de llicències i planificació,
l'àmbit i determinacions del POU del CITN "Hacienda de la
Manga de Cartagena" i "Hacienda Dos Mares", alAlegant-se,
igualment, manifesta incompetència de l'Ajuntament. Es
desestimà el recurs per arguments semblants als de la
sentència de 3 de juliol del 1990, no obstant això, és de
destacar la següent afirmació:
"... de la qual cosa s'infereix que els acords
impugnats no infringeixen la normativa continguda a la Llei
de 28 de desembre del 1963 i el seu Reglament declarada
expressament vigent per la Disposició Final Tercera de la Llei
de 2 de maig de 1975, segons es recull a la Taula de vigències
del seu Text Refós de 9 d'abril del 1976".
La Sentència de 2 de febrer del 1988, a què fa
referència també la de 3 de juliol del 1990, com a
continuadora de la seva doctrina, que també, com la seva
posterior, tracta de la Revisió del PGOU de Cartagena en
relació al CITN "La Manga del Mar Menor", en la qual tracta
específicament la qüestió dels òrgans competents per a la
formació i aprovació dels plans d'Ordenació Urbana dels
CITN, i de la delimitació de competències, senyala:
"... és precís distingir entre l'organisme a què
correspon la tramitació del corresponent Pla d'Ordenació, que
no és altre que la Corporació, organisme o persona que hagi
elaborat el Pla de Promoció Turística del Centre, conforme a
l'article 12 de la Llei, ... i aquells altres a qui competeix la
seva aprovació, i que a tenor de l'art. 13 de la Llei i 11 a) del
Reglament és sempre el Consell de Ministres que, segons
prevenen els articles 20.2 de la Llei i 59.1 del Reglament
podrà decretar la revisió dels Plans ..."

Aquesta no és l'única acotació que es pot fer per
destacar la plena admissió de la vigència de la competència dels
organismes de turisme i del Consell de Ministres, ja que es
podria, a tal efecte, transcriure la Sentència gairebé
íntegrament.
Sembla clar, doncs, que l'expressió ''vigència residual,
és a dir, que no s'oposin al Text Refós de la Llei del Sòl" no pot
arribar, ni molt menys, a formar una conclusió tan radical com
que la Llei de Centres estigui derogada en tot allò que no sigui
estrictament matèria de turisme i que no conservi normes
específiques per a la tramitació i fins i tot en les seves
determinacions.
Per altra part, la Disposició Transitòria Cinquena,
apartat 4, del Text Refós de la Llei del Sòl, obliga que els plans
relatius a Zones o Centres d'Interès Turístic, que es tramitin a
l'empara de la seva legislació específica, s'ajustin a les
determinacions dels Plans previstos a la Llei del Sòl i, sense
perjudici de les especialitats que hagin de contenir d'acord amb
la seva finalitat.
Tal disposició, això no obstant, no es pot entendre en
la seva plenitud, si no és dins del marc de la Llei del Sòl i, en
concret, dins del que disposa la Disposició Final 3a, en la qual
s'ordenà una autorització al Govern perquè, en el termini d'un
any, aprovàs un ''Text Refós" de la Llei de Centres i Zones
d'Interès Turístic Nacional, en què, deixant estalvies les
competències atribuïdes en l'esmentat text legal als ministeris
d'Informació i Turisme i d'Habitatge, s'adaptassin les normes de
contingut urbanístic de l'esmentada Llei al dispost a la Llei del
Sòl, deixant expressa advertència de la vigència "en tots els
seus termes" de dita Llei 197/63, en tant "el text refós sia
aprovat".
Tal "Text Refós" no ha arribat a produir-se, no obstant
això, tal circumstància no suposa, naturalment, que tal previsió
pugui obviar-se, atès que té contingut amb entitat pròpia, com
és:
a) La voluntat d'unificar les normes de contingut
urbanístic.
b) Salvaguardar les competències atribuïdes a la Llei
197/63 al Ministeri d'Informació i Turisme i al Ministre de
l'Habitatge.
Certament en el Text Refós de la Llei del Sòl, previst
a la Disposició Final 2a, i del qual escapava
l'adaptació-unificació de les normes de contingut urbanístic de
la Llei 197 /63 prevista de forma particular a la 3a , superant el
contingut de la Llei del Sòl a la qual havia d'estar subordinat,
va fer una passa més en la penetració d'aquesta normativa a la
Llei de Centres i Zones d'Interès Turístic, i, amb la Disposició
Transitòria Cinquena, apart. 4, sense esperar, encara que per
descomptat transitòriament, l'altre "Text Refós" o d'adaptació,
ja obligà que els plans relatius a Zones o Centres d'Interès
Turístic s’ajustassin a les determinacions dels Plans previstos
a la Llei del Sòl, encara que, i ací hi deu haver precisament el
nucli de la qüestió plantejada al recurs, amb dues precisions
capitals:
a) Que es refereix, admetent-la plenament com a
vigent, a la tramitació a l'empara de la legislació específica de
Zones i Centres d'Interès Turístic.
b) Que salva expressament les especialitats que hagin
de contenir d'acord amb la seva finalitat.
Així, doncs, de la conjunció del que disposa la
Disposició Final 3a de la Llei de Reforma de la del Sòl i de la
Disposició Transitòria Cinquena, apartat 4, i fins i tot de la
Taula de vigències, del Text Refós d'aquesta, el que resulta és
la confirmació que la normativa urbanística de la Llei del Sòl
i la Llei 197/63, són un conjunt simbiòtic, de manera que les
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especialitats de la segona continuen vigents, però que aquesta
ha de ser completada per la Llei del Sòl en TOT allò no
específicament regulat, essent que, dins el marc urbanístic, les
especialitats poden qualificar-se de simplement residuals.
D'aquesta manera és com s'ha d'entendre la
Sentència del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 1990 (RAJ
6014), quan utilitza l'expressió "vigència residual" atribuïda
a la Llei 197/63 i el seu Reglament, en la qual s'admet
plenament la possibilitat de la revisió dels Plans d'Ordenació
Urbana pels motius i procediments específics de la Llei de
Centres, així com tampoc posa en dubte "les competències
que s'hi reconeixen al Ministeri d'Informació i Turisme, que
referida a l'àmbit autonòmic de Catalunya cal adscriure a la
Conselleria de Turisme".
Així, doncs, les competències per a l'aprovació dels
Plans d'Ordenació Urbana i Declaració d'Interès Turístic
Nacional, atribuïdes a l'article 4 i 13 de la Llei 197/1963, de
28 de desembre, al Consell de Ministres, igual que ho fa l'art.
60.2 del Reglament per a la revisió dels esmentats Plans,
constitueixen "especialitats" perfectament vigents, encara
que, com és lògic, amb l'adaptació a la substitució dels òrgans
de l'Estat per les de l'àmbit autonòmic, que es va operar per
les transferències al Consell General Interinsular per Reial
Decret 2245/79 i, després, entrat en vigor l'Estatut
d'Autonomia, en virtut de la competència exclusiva
relacionada amb el número 9 a l'article 10, es culminà per
Reial Decret 3401/83, de 23 de novembre, assumint-les la
Comunitat Autònoma mitjançant el Decret 63/84, de 9
d'agost, que els atribuí, en la seva totalitat, al Conseller de
Turisme.
Segon.- No s'aprecia la suposada infracció ni,
entenem, que sia d'aplicació l'apartat 3 de l'art. 106 de la Llei
d'Aigües, sense que es pugui atendre amb major profunditat
l'alAlegació per manca d'argumentació.
Tercer.- Es refereix, aquest motiu, a les
transformacions d'ús del sòl quan afectin més de 100 Ha.,
essent que a la revisió del POU del CITN, no es produeix
canvi d'ús que afecti major superfície, sinó pel contrari es
redueix l'extensió edificable.
Per tant, és parer d'aquest Lletrat que procedeix
desestimar el recurs confirmant la resolució recorreguda per
ser conforme a Dret.
Palma, vint-i-cinc d'octubre del mil nou-cents
noranta-un.

V.-INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 5 de maig del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 2007/92, presentat pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual es retira
la InterpelAlació RGE núm. 1211/92, publicada al BOPIB
núm. 27 de 30 de març del 1992, pàgina 1051.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 5 de maig del 1992, acordà de convocar concurs
per a la contractació de la instalAlaci6 d'un sistema de vídeo
per a l'enregistrament de les sessions del Parlament de les Illes
Balears.
Els plecs corresponents podran ésser examinats en el
Departament de Serveis Tècnics del Parlament.
Les propostes econòmiques que s 'hi formulin hauran
de presentar-se en el Registre General del Parlament i el
termini serà fins a dia 22 de maig del 1992 a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 1992.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cànaves.
Ordre de Publicació
C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 28 d'abril del 1992, i la Junta de Portaveus
d'aquesta Cambra, en reunió de dia 5 de maig del 1992,
acordaren de fixar les dates del proper Període Ordinari de
Sessions que anirà de dia 28 de setembre del 1992 a dia 27 de
novembre del mateix any, ambdós inclosos.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

VI.- CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 26.
- Sumari. Comissions Parlament. Informació. Apartat D)
On diu: RGE núm. 297/92
Ha de dir: RGE núm 177/92.
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