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industrial de bijuteria per tal d'introduir noves tecnologies. 1277

AH) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 122/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de bijuteria per disseny i moda. 1278

AI) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 123/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'alimentació per informació i estudi.  1278

AJ) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 124/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de bijuteria per a la normalització i homologació de productes. 1278

AK) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 125/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'alimentació per tal d'introduir noves tecnologies. 1278

AL) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 126/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'alimentació per disseny i moda. 1278

AM) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 127/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de l'alimentació per a la normalització i homologació de productes. 1278

AN) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 128/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de químiques per informació i estudi. 1279

AO) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 129/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de químiques per tal d'introduir noves tecnologies. 1279

AP) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 130/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de químiques per a disseny i moda. 1279

AQ) De la Conselleria de Comerç i Indústria, a la Pregunta RGE núm. 131/92, relativa a inversió durant el 1991 en el subsector
industrial de químiques per a la normalització i homologació de productes. 1279

AR) De la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la Pregunta RGE núm. 249/92, relativa a la diferenciació de la carn provinent
de les ramaderies de les Illes. 1279
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AS) De la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la Pregunta RGE núm. 277/92, relativa al programa d'experimentació agrària
mitjançant la xarxa de les finques colAlaboradores. 1280

AT) De la Conselleria de Treball i Transports, a la Pregunta RGE núm. 339/92, relativa al Pla d'orientació professional juvenil.
1280

AU) De la Conselleria de Treball i Transports, a la Pregunta RGE núm. 340/92, relativa a l'Estudi d'economia social. 1281

AV) De la Conselleria de Treball i Transports, a la Pregunta RGE núm. 341/92, relativa al'Estudi d'economia social i mercat
d'ocupació. 1281

AX) De la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la Pregunta RGE núm. 402/92, relativa a les actuacions de la Conselleria
d'Agricultura durant el 1991 per fomentar la cria cavallar a les nostres illes. 1281

VIII.- INFORMACIÓ

A) Renúncia de l'Hble. Sr. Mateu Morro i Marcé a la seva condició de Diputat. 1282

B) Retirada de les Proposicions no de Llei RGE núm 1228/92 sobre el Pla d'Habitatge i RGE núm. 1181/92 sobre pagaments
d'expedients de crèdit, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, escrit RGE núm. 2068/92. 1282

C) Convocatòria de sessions extraordinàries sobre la incidència de l'aplicació del Pla de convergència de l'Estat espanyol amb
la Comunitat Europea 1992-1996 sobre l'economia de la CAIB. 1282

D) Designació del Portaveu del Grup Parlamentari PSM I EEM. 1282

E) Adscripció de la Diputada Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer al Grup Parlamentari PSM I EEM. 1282

PLE DEL PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

I.- LLEIS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al
BOPIB la llei de Modificació de la Disposició Final primera
de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina
urbanística, aprovada m el Ple de la Cambra, en sessió
celebrada dia 6 de maig del 1992.

Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A)

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ
FINAL PRIMERA DE LA LLEI 10/1990, DE 23
D'OCTUBRE, DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina
urbanística, a la Disposició Final primera, disposa la no
aplicació en l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat Autònoma
del Reglament de Disciplina urbanística de 23 de juny del
1978, aprovat per Reial Decret 2187/1978, sense prendre en
consideració que la total inaplicació de l’esmentat Reglament
produeix un buit normatiu pel que fa a la tramitació dels
expedients de ruïna de les construccions.

Tenint en compte la urgent necessitat que aquesta
temàtica tengui la regulació pertinent i considerant correcta la
continguda en els articles del 18 al 28 del Reglament de
Disciplina urbanística, de 23 de juny del 1978, es fa necessari
modificar la Disposició Final primera de la Llei 10/1990 de
Disciplina urbanística per a restablir la vigència de les
disposicions que en Reglament esmentat es refereixen als
expedients de ruïna.

ARTICLE ÚNIC.- 

Es modifica la Disposició Final primera de la Llei
10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina urbanística, que queda
redactada de la manera següent:

"1.- No serà aplicable en l'àmbit territorial d'aquesta
Comunitat Autònoma el Reglament de Disciplina urbanística
per a desplegar i aplicar la Llei sobre Règim del sòl i Ordenació
urbana, aprovat per Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny,
excepció feta dels articles del 18 al 28, en allò que afecta la
tramitació dels expedients de ruïna de les construccions.

2.- Queden derogades o sense aplicació en el territori
de la Comunitat Autònoma totes les disposicions que s'oposin
a la present Llei."

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.-

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Seu del Parlament, 11 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.
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II.- RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de la resolució derivada de la Moció RGE núm.
1643/92, relativa a política general de transports terrestres
de la CAIB.

Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 5 de

maig del 1992, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1643/92, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PP-UM, RGE núm. 2053/92, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

"1.- El Govern de la Comunitat Autònoma, en el
termini màxim de dotze mesos, aprovarà el Pla de Transports
terrestres.

2.- La Conselleria de Treball i Transports donarà un
caràcter prioritari a la informació als usuaris i transportistes,
principalment a través d'associacions professionals) de la
normativa comunitària sobre transports i seguretat. Es per
això que mantendrà una estreta colAlaboració amb la
Prefectura Provincial de Trànsit i amb el Ministeri de
Transports.

Seu del Parlament, 8 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

TEXTOS DEBATUTS

1.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm 1359/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT,
relativa a política d'aigües.

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

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan F.
López del G.P. PSM I EEM, Hble Sra. Joana M Barceló del
G.P. SOCIALISTA.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Miquel
Pascual i Jeroni Saiz.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

II.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1513/92, BOPIB núm 29 de 23 d'abril del 1992, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a autoritzacions d'excursions a viatges
Transworld SA.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1514/92, BOPIB núm. 29 de 23 d'abril del 1992, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a multes als "manters".

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1956/92, BOPIB núm 31 de 12 de maig del 1992, de la
Diputada Hble Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a selecció de finalistes de la CAIB per
assistir i participar al Festival Internacional de Cinema de
Cannes com a membres del jurat.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1740/94 BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a adscripció dels assessors de Presidència
del Govern.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1963/94 BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992, del
Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM, relativa a indemnització d’afectats per la Llei d'Espais
naturals.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 1652/92, BOPIB núm. 30 de 5 de maig del 1992, del
Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a Reial Decret de reforma del mercat de
treball.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS

I.- MOCIONS

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ
RGE núm. 1609/92; presentada pel Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a política en matèria de promoció de la CA
a través de la participació a fires, exposicions i certàmens,
publicada en el BOPIB núm 29 de 22 d'abril del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos ................................................. 54
Vots a favor .......................................................... 26
Vots en contra ...................................................... 28

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 5 de maig del 1992, REBUTJÀ ELS PUNTS 2, 3,
4 i 5 DE LA MOCIÓ RGE núm. 1643/92, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de
transports terrestres, publicada en el BOPIB núm 29 de 22
d'abril del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 2 i 4:
Total vots emesos ................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 22
Vots en contra ...................................................... 28
Abstencions ............................................................ 3

Punts 3 i 5:
Total vots emesos .................................................. 53
Vots a favor ........................................................... 25
Vots eh contra ....................................................... 28

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 6 de maig del 1992, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE
núm. 1651/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa al capteniment del Govern de les illes Balears respecte
del procés autonòmic, publicada en el BOPIB núm 30 de 5 de
maig del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos .................................................. 53
Vots a favor ........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 28

Punts 2, 4, 5 i 6:
Total vols emesos .................................................. 53
Vots a favor .............................................. .............. 7
Vots en contra ....................................................... 43
Abstencions ............................................................ 3

Punt 3:
Total vots emesos ................................................. 53

Vots a favor ............................................................. 7
Vots en contra ...................................................... 28
Abstencions ......................................................... 18

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 6 de maig del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pels Grups
Parlamentaris MIXT, SOCIALISTA, i PSM I EEM, relativa a
la presentació del Projecte de Llei per a la creació del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, RGE núm
1291/92, BOPIB núm. 27 de 30 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos .................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 28

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

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

Balears, en sessió celebrada dia 6 de maig del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm 852/92, BOPIB núm 25 de 16 de març
del 1992, del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la lluita contra els
incendis forestals a les zones 5B.

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 14 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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

Balears, en sessió celebrada dia 6 de maig del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 1052/92, BOPIB núm. 26 de 23 de
març del 1992, 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.

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 14 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 6 de maig del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, acompanyat del Director gerent d'UCABAL, que
informà sobre la situació del cooperativisme a Balears (RGE
núm. 846/92, BOPIB núm 25 de 16 de març del 1992).

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 14 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 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 delegacions
en matèria de gestió tributària local, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
RGE núm. 2070/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a promoció de
l'exhibició de pelAlícules produïdes o doblades en català,
formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2129/92.

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

Palma, a 13 de maig del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera
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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 oral davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Delegacions en matèria de gestió tributària local

Entre les activitats previstes en el Programa 6313
figura l'assumpció de competències per part de la Comunitat
Autònoma de les delegacions en matèria de gestió tributària
local.

- Quants municipis han delegat en la Comunitat
Autònoma la gestió de l'IBI?

- S'han signat o es té prevista la signatura de
convenis de gestió amb aquests ajuntaments? Amb quines
condicions?

- Com s'articulen les relacions amb el Centre de
Gestió Cadastral? A tipus indicatiu: quantes liquidacions
d'IBI s'han practicat i per quina quantia?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Promoció de l'exhibició de pelAlícules produïdes o
doblades en català.

Què ha fet la Conselleria de Cultura al llarg de l'any
1991 i fins ara per promoure l'exhibició de pelAlícules
produïdes o doblades en català a les sales comercials de les
nostres
illes?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 19 de maig del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 2199/92,
relativa a protecció de la perdiu roja (Alectoris rufa), amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Economia.

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

Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

articles 163 i concordants del Reglament del Parlament,
presenta la proposició no de llei següent per tal que sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.

Protecció de la perdiu roja (Alectoris rufa)

La perdiu roja (Alectoris rufa) és l’espècie cinegètica
per excelAlència a les Illes Balears.

 Els darrers anys la seva població s'ha vist
perillosament disminuïda, tant per la caça descontrolada com
per l'alteració del seu medi natural.

Aquesta disminució ha fet que s'intenti reproduir, i
repoblar així les zones on les poblacions de perdius havien
desaparegut; no utilitzant sempre l'espècie autòctona de les
nostres illes.

La reproducció i repoblació conseqüent amb espècies
no autòctones pot tenir conseqüències de característiques
imprevisibles.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- El Govern de la Comunitat Autònoma promourà la
reproducció i repoblació de la Perdiu Roja (Alectoris rufa) a les
Illes Balears.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma prohibirà la
repoblació amb espècies de perdius forasteres a les Illes
Balears.

Palma, 7 de maig del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

III.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 12 de maig del 1992, acordà d'admetre l'escrit
RGE núm. 2064/92, presentat pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual
solAlicita que la pregunta RGE núm. 419/92 sia contestada
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, i no davant la
d'Economia.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 19 de maig del 1992, acordà d'admetre l'escrit
RGE núm. 2148/92, presentat pel Grup Parlamentari PSM I
EEM, mitjançant comunica la substitució del Sr. Mateu Morro
i Marcé per la Diputada Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i
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Ferrer a la Comissió d'Ordenació Territorial i a la Comissió
de Reglament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 19 de maig del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 2161/92, presentat pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual solAlicita
la retirada de la solAlicitud de compareixença de l’Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca, RGE núm. 650/92 relativa
al suposat Centre Balear de cultius i biologia marina (BOPIB
núm. 24, de 9 de març del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 19 de maig del 1992, havent estat presa
en consideració pel Ple de la Cambra la Proposició de Llei
RGE 1213/91, presentada per iniciativa legislativa popular,
i relativa a la modificació de la Llei 14/91, i d'acord amb
l'establert amb l'establert per l'article 126.5 del Reglament de
la Cambra, acordà remetre a la Comissió d’Ordenació
Territorial la Proposició de Llei de referència i obrir el
termini perquè s'hi puguin presentar esmenes que serà de
quinze dies, a comptar des del dia següent al de la publicació
d'aquest acord al BOPIB.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 19 de maig del 1992,
d'acord amb el que disposa l'article 112 del Reglament del
Parlament s'admet a tràmit el Projecte de Llei sobre crèdit
extraordinari de transferència de capital a la Universitat de
les Illes Balears, amb RGE núm 2130/92.

Els Hbles Srs Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del
dia següent al de la seva publicació, per presentar davant la
Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al
projecte esmentat el text del qual s'insereix a continuació.

Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

FRANCESC GILET GIRART, Secretari del Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda
dia 6 d'abril del 1992, adoptà entre d'altres, el següent acord:

2.- CRÈDIT EXTRAORDINARI DE
TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS

El Consell de Govern, a proposta del conseller
d'Economia i Hisenda, adopta l'acord següent:

"U. Aprovar el text articulat del Projecte de Llei de
crèdit extraordinari per a la transferència de capital a la
Universitat de les Illes Balears.

DOS. Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de Llei esmentat perquè el tramiti.

TRES. SolAlicitar al Parlament, a l'empara del que
estableix l'apartat 2 de l'article 61 del seu Reglament,
l'habilitació de període extraordinari de sessió a efectes de
tramitació."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia sis d'abril del mil
nou-cents noranta-dos.

El Secretari del Consell de Govern:
Francesc Gilet i Girart.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Gabriel Cañellas i Fons.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CRÈDIT

EXTRAORDINARI PER A LA TRANSFERÈNCIA DE
CAPITAL A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Lleis 2/1986, de 28 de febrer, i 4/1987, de 18 de
maig, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a la
transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears,
constitueixen un exemple clar del suport decidit de la
Comunitat Autònoma a la Universitat de les Illes Balears en el
desenvolupament de la infraestructura necessària per a
aconseguir l'objectiu de la implantació permanent de
l'estructura acadèmica necessària per a nodrir la societat balear
d'aquells elements que, per l'elevat nivell de coneixements, han
de contribuir al benestar del conjunt de ciutadans d'aquestes
illes.

La posada en funcionament dels edificis en
construcció exigeix fer-ne les obres d'infraestructura (vials,
clavegueram, aigua, enllumenat, etc.) sense les quals aquesta
posada en funcionament no seria possible.

Davant el problema que se suscita, quant a la urgència
en l'execució de les inversions en urbanització de terrenys, que
han de possibilitar la millor utilització de determinats centres
docents, es fa necessari arbitrar els mitjans adequats a aquest fi.
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Les disponibilitats pressupostàries de la Universitat
de les Illes Balears impedeixen escometre la tasca urgent de
dotar-la de la infraestructura imprescindible que aquesta
necessita, a causa dels retalls pressupostaris efectuats per
l'Administració central.

La Comunitat Autònoma de Balears, dins l'esperit de
cooperació que hi ha amb les institucions esmentades, i amb
el fi d'agilitar la realització de les obres d'urbanització
necessàries, ha manifestat la intenció d'oferir la seva
colAlaboració amb el fi de coadjuvar en la temporalització
adequada d'aquestes.

Atès això i en compliment de la línia política de
potenciació de la nostra universitat, se sotmet a l'aprovació
del Parlament aquest Projecte de Llei, tenint en compte que
no hi ha partida pressupostària en el pressuposts de la CAIB
que permeti dur a terme l'execució de les obres d'urbanització
necessàries per a aconseguir aquest objectiu, que posa a
disposició de la Universitat de les Illes Balears l'import de
719.472.366, Pts.

ARTICLE 1.-

S'aprova la dotació d'un crèdit extraordinari, dins
l'estat de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1992, per import de
tres-cents cinquanta-nou milions set-centes trenta-sis mil cent
vuitanta tres pessetes (359.736.183), habilitant la partida
31200.12 1000.71101.0 "Transferències de capital a la
Universitat de les Illes Balears Llei de crèdit extraordinari per
al 1992"

Amb càrrec a aquest partida solament es podran
atendre les operacions de capital destinades a subvencionar a
la Universitat de les Illes Balears el cost de les obres
d'urbanització, fase III i IV, fins al límit de la quantitat
assenyalada o el de l'import d'adjudicació, si era menor,
entenent-se compreses dins aquest totes les despeses prèvies
i derivades que aquelles originin.

ARTICLE 2.-

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a finançar les despeses que comporti la
present Llei mitjançant operacions de crèdit per import de fins
a set-cents denou milions quatre-cents setanta-dues mil
tres-centes seixanta-sis (719.472.366) pessetes, i a
determinar-ne, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda,
les característiques. Aquest endeutament es contraurà a tenor
dels compromisos de despeses adquirits i es concertarà
segons les necessitats de pagament que generin les
obligacions a complimentar, d'acord amb el contingut
d'aquesta Llei.

De l’import total a què es refereix l'apartat anterior,
tres-centes cinquanta-nou milions set-centes trenta-sis mil
cent vuitanta-tres pessetes (359.736.183) es destinaran a
finançar el crèdit extraordinari concedit a l'article anterior.

ARTICLE 3.-

Les successives Lleis de pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears contendran en els estats
d'ingressos i despeses la dotació pressupostària necessària per
a atendre les obligacions que dimanin de les activitats a què
es refereix la present Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a dictar les normes pertinents en desplegament
de la present Llei.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Llei entrarà en vigor el mateix dia en què
es publicarà en el BOCAIB.

A Palma de Mallorca, a dia sis d'abril de mil nou-cents
noranta-dos.

El Conseller d'Economia i Hisenda.

II.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 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
l"'overbooking", presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 2069/92.

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

Palma, a 13 de maig del 992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

que preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent interpelAlació per tal que sigui debatuda en el Ple de la
Cambra.

L’overbooking

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpelAla el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre la política turística
per tal de garantir la imatge de les Illes Balears en relació a
l'excés
de vendes de places turístiques.

Palma, 6 d'abril del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

III.- MOCIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 de maig del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm 2117/92, del Grup
Parlamentari MIXT, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm
1359/92.
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Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 13 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta la següent moció:

Política en matèria d'aigües

MOCIÓ

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat que ordeni les gestions per a l'acceleració dels
tràmits administratius corresponents perquè les obres per
l'aprofitament de les aigües de sa Costera puguin posar-ses en
servei abans de l'estiu del 1995.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat que dins l'any 1992 es comencin els estudis
permanents, siguin d'alternatives o siguin hidrològics de
detall, per poder dur a terme les obres de regulació del
sistema Lluc-Sant Miquel, incorporada al Pla General d'Obres
Públiques pel Real Decreto-Ley 15/1984, de 26 de diciembre,
para el aprovechamiento de los recursos hidróulicos, escasos
a consecuencia de la prolongada sequía.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat a la contractació dins l'any present del Pla
Hidrològic de les Illes Balears (2a fase).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que ordeni la realització dels
estudis hidrològics de detall per tal d'assegurar que l'extracció
de cabdal previst en els sondeigs hidrològics del sistema
Llubí-Muro no afecti la Font de Sant Joan ni cap altre pou o
font que s'utilitzi per proveir d'aigua potable els pobles de la
zona.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat que dins el 1992 pugui dur-se a terme la
contractació de les obres de construcció d'una potabilitzadora
per a l'illa d'Eivissa d'una capacitat mínima horitzó de 15.000
m/dia, d'acord amb les necessitats detectades a l'estudi que al
respecte va fer la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori del Govern balear.

6.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Govern de l'Estat la construcció d'una planta potabilitzadora
per a l'illa de Formentera, de capacitat suficient per acabar de
cobrir les necessitats d'aigua potable per a poblacions.

7.- El Parlament de les Illes Balears recomana als
Consells Insulars de Mallorca i de Menorca, així com als
ajuntaments de cadascuna d'aquestes illes la constitució de
respectius consorcis per a:

a) la distribució entre els municipis dels cabdals
d'aigua potable disponible per al proveïment de poblacions.

b) la conservació i explotació de les obres de captació
i de distribució en alta, dels embassaments i dels dipòsits
reguladors d'aigua potable per a abastament de poblacions.

c) la conservació i explotació de les obres de
sanejament en alta i depuració d'aigües residuals.

8.- El Parlament de les Illes Balears recomana al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera i als ajuntaments
d'Eivissa que, si n'és el cas, modifiquin els estatuts del
Consorci d'Aigües ja constituït perquè pugui exercir les
funcions a què fa referència el punt anterior, així com la seva
posada en marxa.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que faci les accions necessàries perquè
pugui dur-se a terme el que s'estableix als punts anteriors
d'aquesta moció.

Palma, 8 de maig del 1992.
El Portaveu suplent:
Miquel Pascual i Amorós.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 19 de maig del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm 2220/92, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm 1654/92.

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

Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM
I EEM presenta la següent moció subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 1654/92, relativa a efectes socials a les Illes Balears
del procés de convergència de l'Estat amb la Comunitat
Europea 1992-1996.

Donat que aquesta InterpelAlació, debatuda en el
Plenari de dia 13 de maig, ha estat tramitada per via d'urgència,
solAlicitam que la Moció subsegüent sigui inclosa a l'ordre del
dia de la sessió plenària de dia 20 de maig, darrer plenari
ordinari de l'actual període de sessions.

MOCIÓ

1.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Govern de l'Estat la suspensió de l'aplicació del Reial Decret
Llei 1/1992, de 3 d'abril, de Mesures urgents sobre el foment de
l'ocupació i protecció per desocupació, en tant es negocia amb
les forces sindicals, patronals i polítiques i no acabi la seva
tramitació a les Corts Generals.

2.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Govern de l'Estat una reforma de l'Institut Nacional d'Ocupació
(INEM) que contempli:
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1.1.- La desburocratització.
1.2.- La descentralització.
1.3.- La participació dels governs de les comunitats

autònomes a les comissions executives respectives.
1.4.- La cobertura de les vacants existents a les

plantilles per tal de garantir un millor servei amb l’objectiu de
facilitar la colAlocació dels treballadors.

El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
de l'Estat les transferències a les Illes Balears de la formació
ocupacional.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que reivindiqui reformes al R.
Decret Llei 1/1992, de 3 d'abril, de Mesures urgents sobre el
foment de l'ocupació í protecció per desocupació, per tal
d'aconseguir:

4.1.- Polítiques actives d'ocupació.
4.2.- Evitar les rebaixes de prestacions per jubilació.
4.3.- La transformació de contractes eventuals en

contractes fixos.
4.4.- Evitar que la mobilitat geogràfica i funcional

prevista encobreixi acomiadaments barats.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma a posar en marxa un programa de
formació professional i reciclatge, i un programa d'ocupació,
coordinats entre les distintes conselleries.

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 19 de maig del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 2227/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la Interpelació
RGE núm. 1713/92.

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

Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 1713/92 relativa al Pla General de carreteres, la següent
Moció:

Pla General de carreteres

"1.- El Parlament de les Illes Balears urgeix el
Govern de la Comunitat Autònoma a elaborar en la màxima
celeritat, el Pla Director Sectorial de carreteres.

2.- El Parlament de les Illes Balears reitera la seva
voluntat que el Govern de la Comunitat Autònoma sotmetrà al
Parlament, a l'empara del que preveu l'article 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, prèviament a
l'aprovació de qualsevol projecte de construcció d'obres de
carreteres de primer establiment, estudi de planejament, estudi
previ, estudi informatiu, avantprojecte, estudi informatiu
avantprojecte i estudi d'impacte ambiental sobre el medi, del
projecte i de les actuacions alternatives així com la seva
justificació econòmica i social."

Palma, 15 de maig del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 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 a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, relativa a contaminació per emissió
de renous i vibracions a aeroports, formulada pel Diputat Hble
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 2072/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a xarxa de
tècnics de Patrimoni Històric, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2073/92.

Pregunta a la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social relativa a voluntariat social formulada pel Diputat Hble
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 2074/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a inventaris de jaciments arqueològics,
formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2075/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a inventaris de béns de l'Església catòlica,
formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2076/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a protecció i rehabilitació del patrimoni,
formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2077192.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a Llegat Alemany i Vich, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 2078/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projectes al
"Consejo General de la Ciencia y la tecnología", formulada pel
Diputat Hble Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I
EEM RGE núm. 2112/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa al Consell
Balear de la Ciència i la investigació, formulada pel Diputat
Hble Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 2113/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats de
la Comissió Interdepartamental de la dona, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 2120/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures de
seguretat als gimnasos, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2121/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a residències
per a la tercera edat, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2122/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'assistència
domiciliària a la tercera edat, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2123/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'assistència
domiciliària a minusvàlids, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2124/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inspeccions
a centres que utilitzen raigs ultravioleta, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 2125/92.

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

Palma, a 13 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 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.

Contaminació per emissió de renous i vibracions a
aeroports.

Quina és la situació actual de la contaminació per
emissió de renous i vibracions als aeroports de Maó, Eivissa
i Palma?

Es compleixen les normatives internacionals?

Es segueixen les indicacions de la Comunitat
Europea?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita.

Xarxa de tècnics de Patrimoni Històric.

El Consell de Govern de dia 27 de febrer del 1992
aprovava un Decret mitjançant el qual estableix el marc jurídic
per a la creació d'una xarxa de tècnics de Patrimoni Històric de
la Comunitat. Des d'aquells moments, quines iniciatives ha
tingut el Govern en aquest sentit?

Quines propostes ban arribat dels ajuntaments o
mancomunitats de municipis?

Quines actuacions es tenen previstes per a l'any 1992?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Voluntariat Social

Quines són les actuacions de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social en el terreny de la potenciació i formació del
Voluntariat Social?

Quines actuacions s'ban impulsat durant l'any 1992?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inventaris de jaciments arqueològics

Quins són els inventaris de jaciments arqueològics que
estan actualment en fase de realització?

Quines previsions existeixen al respecte?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inventaris de béns de l'Església catòlica
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Atès que la Conselleria de Cultura disposa de
l'inventari de béns mobles de l'Església catòlica, de l'inventari
de béns immobles i de l'estudi de dotació d'arxius a la seu de
la Conselleria a Palma i al Museu de Mallorca, pensa fer
possible que aquesta documentació pugui ser consultada a
Menorca, Eivissa i Formentera? A on estaria ubicada?

De resultes d'aquests importants treballs, quines
actuacions es tenen previstes realitzar?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Protecció i rehabilitació del patrimoni

Quina coordinació ha establert la Conselleria de
Cultura amb les programes de la Comunitat Europea i amb la
UNESCO, en matèria de protecció del patrimoni?

Quins projectes de rehabilitació s'han presentat
davant organismes internacionals per ser objecte d'ajut
econòmic i coordinació?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llegat Alemany i Vich

Quins són els tècnics que ha contractat la Conselleria
per tal de procedir a l'inventari del fons del llegat Alemany i
Vich?

Quin és l'import del contracte?

Quan tendran acabada la seva feina?

Quin és el contingut de l'opció de compra del llegat
Alemany i Vich per part de la Conselleria de Cultura?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projectes al Consejo General de la Ciencia y la
Tecnología

Quins projectes ha proposat i defensat el representant
de la Comunitat Autònoma al Consejo General de la Ciencia
y la Tecnología, d'acord amb la Llei 13/1986, de 14 d'abril de
Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica?

Quins s'han executat?

Quantes vegades s'ha reunit?

Qui n'és actualment el representant?

Palma, 7 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consell Balear de la Ciència i la Investigació

Quines activitats ha realitzat el Consell Balear de la
Ciència i la Investigació d'ençà de la seva constitució l'any
1988? 

Quines persones el composen?

Quantes vegades s'ha reunit de llavors ençà?

Palma, 7 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

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 sota signant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Activitats de la Comissió Interdepartamental de la
dona.

Quines activitats té previstes per a l'any 1992 la
Comissió Interdepartamental de la dona?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures de seguretat als gimnasos.

Quines mesures de seguretat s'exigeixen per tal que
puguin exercir la seva funció els establiments coneguts com
a gimnàs a les nostres Illes?

Quins són els gimnasos que compten amb
l'autorització del Govern?

Quina actuació tenen al respecte i quins criteris
mantenen la Direcció General d'Esports i la Conselleria
adjunta a la Presidència?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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.

Residències per a la tercera edat.

Quines són les residències per a persones de la
tercera edat que existeixen a cada illa amb les degudes
autoritzacions i que estan en funcionament?

De quantes places disposa cada una d'aquestes
residències?

Quin és el grau d'ocupació de cada una?

Quina és la demanda que existeix actualment de
places de residències de la tercera edat a cada illa?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assistència domiciliària a la tercera edat.

En quins programes d'assistència domiciliària a
persones de la tercera edat participa el Govern de les Illes
Balears?

A quines localitats?

En què consisteix la participació del Govern?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assistència domiciliària a minusvàlids

En quins programes d'assistència domiciliària a
persones amb algun tipus de disminució participa el Govern de
les Illes Balears?

A quines localitats?

En què consisteix la participació del Govern?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inspeccions a centres que utilitzen raigs ultravioleta

Quines inspeccions ha realitzat la Conselleria de
Sanitat i amb quin resultat, als anomenats centre mèdics que
fan tractaments relacionats amb la bellesa, amb la utilització de
raigs ultravioleta (UVA)?

Ha detectat irregularitats en aquests centres?

Ha detectat perill per a la salut pública a alguns
d'aquests centres, derivat de l'ús d'aquests aparells?

Quina regulació existeix i quin seguiment es fa per tal
de garantir la qualitat del servei i la seguretat dels ciutadans?

Tenen aquests centres els serveis mèdics i tècnics
adequats?

Palma, 8 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 19 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 concessió de
denominació d'origen per productes agroalimentaris,
formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2162/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic
d'atletisme, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2186/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l’Escola de perfeccionament tècnic de
voleibol formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2187/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic
d'handbol formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2188/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
pilota basca, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2189/92.
I

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
tennis de taula, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2190/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
petanca, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2191/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
muntanyisme, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2192/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
tennis, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2193/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de vela,
formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2194/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
gimnàstica, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2195/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
basquetbol formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2196/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a alumnes
que han assistit a l'Escola de perfeccionament tècnic de
billar, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 2197/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a estat
d'elaboració del Pla de l'Oferta Turística a les illes d'Eivissa
i Formentera, formulada pel Diputat Hble Sr. Vicent Tur del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2198/92.

Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a
turisme alternatiu, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2202/92.

Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a
utilització de camps de golf, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2203/92.

Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a
activitats de turisme alternatiu, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm
2204/92.

Pregunta a la Conselleria adjunta a la Presidència,
relativa a ajuts o subvencions a ajuntaments, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 2205/92.

Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa a
formació professional i reciclatge, formulada pel Diputat Hble
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm
2206/92.

Pregunta a la Conselleria d'Indústria, relativa a ajuts
i subvencions a patronals i centrals sindicals, formulada pel
Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 2207/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts o
colAlaboracions amb centrals sindicals, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm 2208/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a minusvàlids,
formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2209/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment del
cooperativisme, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 2210/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a societats
anònimes laborals, formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2211/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució de
l'economia social formulada pel Diputat Hble Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 2212/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'exposició
"Rutes balears" al Fons Monetari Internacional formulada pel
Diputat Hble Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I
EEM RGE núm. 2214/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
autoritzacions de tales de pins i alzines a l’Àrea Natural
d'Especial Interès de Son Cos, de Marratxí, formulada per la
Diputada Hble Sra. Maria A. Vadell del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm 2215/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
autoritzacions de tales de pins i alzines a l’Àrea Natural
d'Especial Interès de Son Real de Santa Margalida, formulada
per la Diputada Hble Sra. Maria A. Vadell del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2216/92.

Pregunta a la Conselleria de Turisme, relativa al Pla
d'embelliment de les zones turístiques, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm 2224/92.
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Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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 per escrit.

Concessió de denominació d'origen per productes
agroalimentaris

El passat 11 de març el diputat que subscriu es va
adreçar al Govern per demanar-li les actuacions que estava
efectuant la Conselleria d'Agricultura per tal de concedir
noves denominacions d'origen a la nostra Comunitat
(pregunta RGE 990/92). La resposta rebuda només fa esment
a les dificultats que té el Govern per concedir l'etiqueta de QC
al peix fresc de Balears, que no era objecte de la pregunta, per
això torn formular les preguntes.

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

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

En cas afirmatiu,

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

Palma, 29 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic d'atletisme.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic d'atletisme de Balears per cada una de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de voleibol.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de voleibol de Balears per cada una de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic d'handbol.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic d'handbol de Balears per cada una de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de pilota basca.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de pilota basca de Balears per cada una
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de tennis de taula de Balears per cada
una de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de petanca.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de petanca de Balears per cada una de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
Joan Marí i Serra, Diputat del Parlament de les mes

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de muntanyisme.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de muntanyisme de Balears per cada
una de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de tennis.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de tennis de Balears per cada una de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de vela.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de vela de Balears per cada una de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

AA)
Joan Marí i Serra, Diputat del Parlament de les mes

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de gimnàstica.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de gimnàstica de Balears per cada una
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
Joan Marí i Serra, Diputat del Parlament de les mes

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de basquetbol.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de basquetbol de Balears per cada una
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de billar.

Quants d'alumnes han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de billar de Balears per cada una de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
Vicent Tur i Torres, Diputat del Parlament de les

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

Estat d'elaboració del Pla de l'oferta turística a les
illes d'Eivissa i Formentera.

Quin és l'estat d'elaboració en què es troba el Pla de
l'oferta turística a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, 6 de maig del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 de
Turisme.

Turisme alternatiu

Quina ha estat l'evolució del turisme arribat a cada
una de les illes per tal de visitar i gaudir d'espais naturals
específics, com és ara s'Albufera de Muro?

Quina intervenció té la Conselleria de Turisme en
aquests programes?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Utilització de camps de golf

Quina ha estat l'evolució del turisme arribat a cada una
de les illes durant l'any 1991, per practicar el golf?

Quin és el nivell d'utilització dels distints camps de
golf existents a les Illes Balears?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats de turisme alternatiu

Quines activitats de turisme alternatiu potencia
aquesta Conselleria durant l'any 1992?

Amb quines entitats colAlabora?

Quin nivell de coordinació existeix amb les activitats
de la Direcció General de Joventut?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la segi1ent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita, adreçada a la Conselleria adjunta
a la Presidència.

Ajuts o subvencions a ajuntaments

Quins ajuts o subvencions va concedir la Conselleria
adjunta a la Presidència durant l'any 1991 als ajuntaments i
amb quins objectius?

Amb quines entitats colAlabora?

Quin nivell de coordinació existeix amb les activitats
de la Direcció General de Joventut?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats de reciclatge i formació
professional ha organitzat la Conselleria de Turisme durant
l'any 1991 i 1992, tant pel seu compte com en colAlaboració
amb altres entitats?

Quina assistència ha tingut cada activitat i quin cost?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajuts i subvencions a patronals i centrals sindicals

Quins ajuts i subvencions s'han concedit durant l'any
1991 i 1992 a patronals i centrals sindicals?

Quines activitats han realitzat aquestes entitats en
colAlaboració amb la Conselleria d'Indústria?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajuts o colAlaboracions amb centrals sindicals

Quins ajuts o col-1aboracions ha tingut la
Conselleria de Treball i Transports les diverses centrals
sindicals durant l'any 1991 i 1992?

Quins han estat els imports econòmics dels diversos
cursos realitzats?

Quina assistència han tingut aquests cursos?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Minusvàlids

Quina és l'evolució de la situació de les persones amb
minusvàlues que tenen treball?

Amb quins centres de treball coopera el Govern de les
Illes Balears en aquest sentit? Quin tipus de cooperació?

Amb quines entitats d'atenció als minusvàlids coopera
el Govern, en el sentit que els minusvàlids majors de 18 anys
tenguin feina?

Quines perspectives existeixen al respecte?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Foment del cooperativisme

Quin foment del cooperativisme ha fet el Govern de
les Illes Balears durant l'any 1991? Quin té previst durant l'any
1992?

A quines branques d'activitat econòmica s'ha dirigit
aquest foment del cooperativisme?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Societats anònimes laborals

Quines societats anònimes laborals existeixen a les
Illes Balears durant l'any 1992?

Quins ajuts tengueren l'any 1991 de part del Govern
de les Illes Balears ?

Quins estan prevists per a l'any 1992?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Evolució de l'economia social

Quina ha estat l'evolució de l'economia social a les
illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera durant l'any
1991 i 1992?

Quines perspectives existeixen?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició Rutes balears al Fons Monetari
Internacional

Segons la informació que surt al diari El País de dia
8 de maig del 1992, Rutes balears, l'exposició inaugurada dia
7 de maig a la seu del Fons Monetari Internacional de
Washington només es va poder presentar en part, en mancar
espai per a la meitat dels 66 quadres d'artistes de les Illes
Balears que hi havien de figurar.

- De les 66 obres que van ser remeses a Washington
per a la mostra pictòrica Rutes balears, quines s'han exposat
realment al FMI?

- Si no s'hi han exposat totes, què se n'ha fet de les
altres? Quines són i a quins pintors corresponen? Per què són
aquestes?

- Per quins criteris s'ha regit la Conselleria per
escollir els autors i les obres que composen la mostra Rutes
balears? Com i qui en va fer la tria?

- De quina forma s'ha donat participació als Consells
Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, que tenen des
de fa més d'un any algunes competències en virtut de sengles
encomanes de gestió ordinària en matèria de cultura?

Palma, 13 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autoritzacions de tales

Ha autoritzat la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
tala de pins i alzines a l'Àrea Natural d'Especial Interès de
Son Cos, de Marratxí?

Quines actuacions ha fet la Conselleria al respecte?
Ha obert expedient sancionador?

Palma, 14 de maig del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autoritzacions de tales

Ha autoritzat la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
tala de pins i alzines a l'Àrea Natural d'Especial Interès de Son
Real, de Santa Margalida?

Quines actuacions ha fet la Conselleria al respecte?
Ha obert expedient sancionador?

Palma, 14 de maig del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla d'embelliment de les zones turístiques

Quines obres del Pla d'embelliment de les zones
turístiques de les Illes Balears s'han finalitzat o es pensen
finalitzar en els terminis prevists?

Quines obres de les realitzades creu la Conselleria de
Turisme que més destaquen i que obeeixen els objectius
d'embelliment?

Quines són les causes que determinades obres que
estava previst que fossin acabades abans de l'estiu d'enguany no
hi estiguin?

Palma, 15 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

V.- 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 12 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 al Govern de la CA, relativa a moratòria en
la tala d'alzines, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F.
López, del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2082/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de l'article 24 de la Llei de Consells insulars, formulada pel
Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 2083/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la Llei de Normalització lingüística, formulada pel Diputat
Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 2128/92.

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

Palma, a 13 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 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.

Moratòria en la tala d'alzines

En la conveniència d'aplicar l'article 3.2.b) de la Llei
d'Espais natural i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les mes Balears i en tant que la delimitació de les
àrees d'alzinar no s'hagi aprovat definitivament, pensa el
Govern establir una moratòria en la tala d'alzines?

Palma, 7 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

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

Compliment article 24 de la Llei de Consells insulars

Quan remetrà el Govern de les Illes Balears al
Parlament una comunicació en relació a la memòria anual
dels consells insulars sobre la gestió de les competències a
ells atribuïdes
per llei en matèria d'urbanisme i habitabilitat, en compliment
de l'article 24 de la Llei de Consells insulars?

Palma, 7 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears

C)
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.

Compliment de la Llei de Normalització lingüística.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears perquè la
seva Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
compleixi d’una vegada la Llei de Normalització
lingüística i el Decret d'Us?

Palma, 7 de maig del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 19 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 al Govern de la CA, relativa a la
convocatòria de la plaça de restaurador del Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera, formulada per la
Diputada Hble Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2164/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a la utilització
del castellà a la Fira de Campos, formulada pel Diputat Hble
Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 2213/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al control de
les condicions en. les concessions de línies de transport públic
regular, formulada per la Diputada Hble Sra. Maria A. Vadell,
del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2219/92.

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

Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de

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

Convocatòria de la plaça de restaurador del Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera.

En quina data s'ha publicat el Decret o convocatòria
de creació de la plaça de restaurador del Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera?

Palma, 13 de maig del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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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 sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Utilització del castellà a la Fira de Campos

Per quina raó a la Fira de maig de Campos de 1991
i 1992, a l'entrega de trofeus o premis a l'exposició de
ramaderia, acte co-presidit pel Conseller d'Agricultura, s'ha
utilitzat la llengua castellana?

Palma, 14 de maig del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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, la
Diputada sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Control de les condicions en les concessions de
línies de transport públic regular

Amb quins mecanismes compta la Conselleria de
Transports per controlar el compliment de les condicions
establertes en les concessions de les línies de transport públic
regular?

Palma, 14 de maig del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 de maig 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. 2084/92, relativa
a actuacions del MEC contradictòries amb l'ordenament
legal de les Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.

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

Palma, a 13 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

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

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

Actuacions del MEC contradictòries amb l'ordenament
legal de les Illes Balears

Tant l'Ordre de 18 de març del 1992 del Ministeri
d'Educació i Ciència per la qual es fa pública la composició
dels tribunals que han de jutjar el concurs de mèrits per a
l'adquisició de la condició de catedràtic als cossos de professors
d'ensenyança secundària, professors d'escoles d'idiomes i
professors d'arts plàstiques i disseny, convocat per Ordre de 12
de desembre del 1991, com la Resolució de 20 de març del
1992, que la Direcció General de Personal i Serveis, per la qual
s'adscriuen els diferents tribunals qualificadors als respectius
aspirants a l'adquisició de la condició de catedràtic del Cos de
professors d'ensenyança secundària en funció de les
especialitats de què són titulars, ambdues disposicions
administratives es publiquen amb la denominació
"Especialidad BALEAR" per referir-se a l'especialitat de
"Llengua catalana i literatura".

D'altra banda, la convocatòria de concurs de mèrits
esmentada (O.M. de 12.12.91) obliga, entre altres coses, a
redactar una memòria. La convocatòria corresponent a la zona
del MEC no preveu la possibilitat de presentar ni la
documentació ni la memòria en llengua catalana, tot i essent
així que a les Illes Balears ("zona MEC") el català és idioma
oficial. D'altra banda, excepte l'assignatura de català (dit
"balear"), la resta de matèries s'han d'avaluar a Madrid, la qual
cosa va ser objecte de la protesta del Sindicat de Treballadors
de l'Ensenyança (STEI) dins l'àmbit de la Mesa Sectorial
d'Educació, sense haver-ne obtingut resposta.

Davant les esmentades mostres d'insensibilitat i fins
i tot de presumpta ilAlegalitat, el Grup Parlamentari del PSM I
EEM presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el dret
dels ensenyants d'aquesta Comunitat Autònoma a utilitzar la
llengua pròpia de les Illes Balears, el català, en l'accés a la
condició d'ensenyant i expressa al Ministeri d'Educació i
Ciència que adopti les mesures oportunes per evitar actuacions
contradictòries amb l'ordenament legal vigent a les Illes
Balears, com les que es desprenen de les OO.MM. de 12.12.91
i 18.3.92 i altres disposicions que les concreten.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a actuar en defensa dels drets dels
ensenyants de les Illes Balears i especialment en relació als fets
esmentats.

Palma, 7 de maig del 1992.
El Portaveu segon:
Joan F. López i Casasnovas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 12 de maig 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. 2127/92, relativa al
compliment del Decret 100/1990, amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.

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

Palma, a 13 de maig del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment del Decret 100/1990

El Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula
l'ús de les llengües oficials de l’Administració de la CAIB,
fixa un seguit de normes, que despleguen la Llei 3/1986, de
29 d'abril, de normalització lingüística en l'àmbit de
l’Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i que són d'obligat compliment.

Atès que des de l'entrada en vigor d'aquest decret
venim constatant diversos i reiterats incompliments en la
pràctica totalitat dels aspectes que es regulen: ús oral, ús
intern, retolació pública, relacions institucionals, relacions
amb les administrats, avisos i publicacions, registres i
personal (amb palès incompliment de la Disposició
Transitòria Primera, que fixa un termini de sis mesos perquè
el Govern estableixi els criteris de classificació dels llocs de
treball del personal al servei de l'Administració de la CAIB
d'acord amb els nivells de coneixement de català per a
ocupar-los) i per això el Grup Parlamentari del PSM I EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears
a aplicar la normativa continguda al Decret 100/1990, de 29
de novembre, que regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB, amb major cura i assegurant-ne
el compliment, així com a donar un nou impuls a la
normalització de l'ús de la Llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, a tot l’àmbit territorial de la nostra Comunitat
Autònoma.

2.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears
que la Conselleria de la Funció Pública, en el termini d'un
mes, hagi procedit a la classificació dels llocs de treball a què
es refereix l'article 24 de l'esmentat Decret 100/1990, d'ús de
les llengües oficials.

Palma, 8 de maig del 1992.
El Portaveu segon:
Joan F. López i Casasnovas.

VII.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit del Conseller
d'Economia, que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1.531/91, relativa
als projectes d'investigació de la Conselleria d'Economia.

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

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

A)
- Treball d'Anàlisi i diagnòstic de la situació

conjuntural de l'activitat de la CAIB basat en indicadors
compostos.

- Estudi sobre la quantificació del cost dels serveis de
l'INSALUD a les Illes Balears.

- Enquesta de la despesa turística.

- Conveni UIB-CAIB per a l'elaboració del model
macroeconomètric dintre del projecte HISPALINK.

- Treball sobre l'assessorament, disseny i posada a
punt d'una unitat d'anàlisi i diagnòstic de la conjuntura
econòmica de la CAIB.

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit del Conseller
d'Economia, que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1.567/91, relativa a
l'augment dels nòlits en el transport marítim.

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

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

B)
L'1 d'agost de l'any 1991 es va rebre a la Conselleria

d'Economia i Hisenda del Govern Balear una consulta de la
Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca que
preguntava quin podia ser l'impacte de la pujada de nòlits a
l’IPC de Balears. Igualment, es va rebre una consulta de la
Comunitat de Propietaris del Polígon de Marratxí demanant
diversos extrems sobre la qüestió.

Ambdues consultes varen ser contestades amb evident
celeritat tenint en compte l'interès manifest pels consultants i la
importància que l'opinió pública atribuïa a aquesta qüestió.

Pel que fa a la incidència de la pujada de nòlits a l’IPC
la conselleria va manifestar en primer lloc la dificultat que
suposava realitzar un càlcul d'aquesta naturalesa ja que atès
l'específic mètode de càlcul de la taxa de variació de l'IPC,
l'efecte sobre la magnitud final era poc significatiu per l'escassa
ponderació directa del transport al cistell d'anar a comprar.
En efecte, la ponderació del "transport" amb categoria general,
és a Balears del 16'23% però dintre d'aquesta categoria els
"serveis de transports" es valoren en el 10'5% d'aquell
percentatge. En conseqüència, l'impacte directe és
necessàriament poc important.

D'aquesta manera, el possible impacte en el cistell
d'anar a comprar i, per tant, a l’IPC s'havia d'entendre per la via
indirecta de l'afectació als diferents grups i subgrups de
productes que s'agrupen al cistell esmentat.
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Això conferia a la resposta a la consulta una especial
complexitat, tant per la pròpia complexitat de la composició
del cistell d'anar a comprar com per l'ample ventall de pujades
que es vaticinava, molt diferent segons els productes. No
obstant, basant-nos en estudis previs es va determinar que
l'impacte de la pujada de nòlits en l'IPC podia ser, Ceteris
Paribus, - és a dir si no variaven les altres condicions
econòmiques com per exemple, marges, nivell de beneficis,
circumstàncies de demanda, o descomptes- de 2-3 punts. l
això, a més, sempre que es confirméssim les importants
pujades reals que s'havien estimat en els mitjans de
comunicació. Aquestes condicions eren de particular
rellevància, ja que la seva alteració podia variar el fons de la
situació i així es va fer saber a la PIMEM.

D'altra banda, en resposta a la Comunitat de
Propietaris del Polígon de Marratxí, es varen expressar les
possibles vies de "queixa" o "d'impugnació jurídica" sobre la
base del Dret de la competència de les Comunitats Europees
i de la pròpia Llei Nacional de 17 de juliol del 1989 de
Defensa de la Competència.

Com ja sabem, l'assumpte de les tarifes ha provocat
una important controvèrsia en la societat balear, tant per
l'abast real de les pujades de nòlits i el seu impacte, on la
confusió ha estat la nota predominant, com des del punt de
vista de filosofia econòmica, on prestigiosos analistes i
institucions no han arribat a cap posició de coincidència.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel fet
de no disposar de competència exclusiva en aquesta matèria,
que correspon a l'Estat, ha hagut d'actuar de manera
colAlateral proporcionant la informació econòmica i jurídica
que se li ha solAlicitat amb aquesta finalitat. El desig del
Govern Balear ha estat que les parts en disputa assolissin un
consens raonable de manera que s'hagués evitat el recurs
davant el Tribunal de Defensa de la Competència.

Palma, 27 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA:
Alexandre Forcades i Juan

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit del Conseller
d'Economia, que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 3.164/91, relativa a
l'informe Ernst-Young.

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

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

C)
a).- El sistema de contractació fou mitjançant

contractació directa.

b ).- Es varen solAlicitar ofertes a les empreses
Semagroup SAE., Ernst and Young SA i CIA SRC, i Arthur
Andersen Auditores SA. D'aquestes empreses unicament es
va rebre contestació d'Ernst and Young SA i CIA SRC.

c).- L'import de la contractació fou de 9.640.000
pessetes, NA inclòs.

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1936/91,
relativa a índexs aplicats per calcular el valor de les propietats.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

D)
Hem de significar, en primer lloc, una distinció entre

valoració RÚSTICA i valoració URBANA, en les
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, segons
que el bé sigui de naturalesa rústica o urbana.

Valoració Urbana:

Per tal d'homogeneitzar criteris entre els distints
tècnics que intervenen en les valoracions, i obtenir uns resultats
tan objectius com sigui possible, s'han creat unes taules per a
la valoració que contemplen el bé immoble en els seus dos
vessants fonamentals el valor del sòl o la seva repercussió i el
valor de la construcció. Les bases legals en què es fonamenten
les valoracions són les següents:

- Llei General Tributària (Llei 230/1963 de 20 de
novembre del 1990, article 52.1b i 121.2).

- Text refós de l'Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats (RD 3050/1980 de dia
30 de novembre del 1980, article 49.1.2.).

- Llei d'adequació de determinats conceptes impositius
a les Directives i Reglaments de les Comunitats Europees (Llei
29/1991, de dia 16 de desembre, article 49).

- Llei de l'Impost sobre successions i donacions (Llei
29/1987, de dia 18 de desembre del 1987, EOE de dia 19 de
desembre del 1987, article 18).

-Llei de Pressupostos (llei 31/1990 de dia 27 de
desembre del 1991, article 91).

- Llei de Taxes (Llei 8/1989 de dia 13 d'abril del 1989,
BOE 90, de dia 15 d'abril del 1990).

- Reglament de l'Impost de Drets Reals, dia 15 de
gener del 1959.

- Normes tècniques per determinar el Valor Cadastral
dels béns de naturalesa urbana. Ordre de dia 22 de setembre del
1982, BOE 238, de dia 5 d'octubre del 1982). (Ordre 3 de
juliol del 1986, BOE de dia 11 de juliol del 1986), (Ordre de
dia 6 d'abril del 1988 BOE 95 de dia 20 d'abril del 1988),
(Ordre de dia 28 de desembre del 1989, BOE 313 de dia 30 de
desembre del 1989).

- Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei
39/1988, de 28 de desembre del 1988).

- Llei del Sòl.

- Reglament de Gestió urbanística.

- Llei d'Expropiació forçosa.
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Així com altres normatives vigents dictades amb
aquesta finalitat (Sentència TS de dia 27 d'abril del 1984,
Sentència del TS de dia 2 de març del 1989, etc.).

La construcció.

Les tècniques en les quals es basen les taules de
preus unitaris (p.u.) per a la construcció, neixen en
independitzar-se el ColAlegi Oficial d'Arquitectes de Balears
(COAB) del ColAlegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i
Balears (COACB), fa aproximadament uns 15 anys, i per
consens entre les parts del ram de la construcció implicades
(constructors, promotors i colAlegis professionals) per tal
d'obtenir uns preus mínims, acceptats per a la confecció dels
pressupostos d'execució material i admesos per les distintes
administracions públiques.

Aquestes taules són modificades anualment, d'acord
amb l'increment de l'IPC obtingut a l'exercici de l'any
anterior. S'hi accedeix segons la tipologia i ús de l'immoble i
s'han confeccionat per una mitjana aritmètica realitzada per
un mostreig de la realitat entre edificacions d'usos similars,
tipologies, sistemes constructius i qualitat, materials utilitzats
i metres quadrats construïts.

Els preus mitjans de reposició obtinguts així, segons
la seva tipologia i ús, multiplicats per la superfície construïda
ens dóna el Pressupost d'Execució Material que és la base per
a l'obtenció del Pressupost de Contracta i del Valor Real de
l'obra.

Els preus unitaris (PU) obtinguts així, es veuen
minoritzats per uns coeficients creixents d'antiguitat de
l'edificació reflectits a les taules (OM 30599 de dia 28 de
desembre del 1989), que es ponderen segons l'ús predominant
de l'edifici, qualitat constructiva, estat de conservació,
depreciació funcional o inadequació d'instalAlacions, edificis
antics no rehabilitats, conjunts històric-artístics i catalogats.
Per contra, si en un edifici s'ha actuat o efectua una certa
rehabilitació, se la valorarà segons uns coeficients tabulats
d'acord amb el grau d'actuació realitzat.

Així mateix, quant a la conservació i ús de les
edificacions, existeix una normativa de mínims que han
d'acomplir, pel que fa a la seguretat, higiene, habitabilitat i
confort dictada amb aquesta finalitat a nivell Municipal,
Comunitat Autònoma i Estatal, per a la seva obertura i
funcionament.

De la mateixa manera, es té en compte l'estat ruïnós
en aquelles construccions manifestament inhabilitables o
declarades legalment en ruïna, o que s'hagin de demolir per a
una major i adequat aprofitament urbanístic i la situació dels
habitatges i locals considerats com a interiors per obrir tots
els seus buits de llums a patis de llums, no d'illa, en edificació
tancada.

Al capdavall, per trobar el valor de mercat de la
construcció, hem de determinar prèviament el pressupost de
contracta i el pressupost total.

El pressupost de contracta és la suma de "pressupost
d'execució material" més el "benefici industrial" més "les
despeses generals". Entenent per pressupost d'execució
material: la superfície construïda en metres quadrats per preu
unitari metres quadrats. Entenent per benefici industrial el
15% sobre el pressupost d'execució material, i essent les
despeses generals el 6% sobre el mateix pressupost. I d'altra
banda, per trobar el pressupost total s'ha d'addicionar al
pressupost de contracta el 12% d'honoraris tècnics, 2% de
llicència municipal i un 5% de permisos administratius.

Si aplicam el pressupost total el 12% d'IVA ens
trobam ja amb el valor real de la construcció de l'immoble.

Si aquest valor l'augmentam, en concepte de despeses
de promoció i beneficis nets, en un percentatge que oscilAla d'un
10% a un 60% o 80% segons els casos, obtindríem el valor
de mercat de la construcció.

Resum:

- Pressupost d'execució material (PEM). Superfície
construïda m2 x PU pts/m2.

- Benefici industrial (BI) (15% sobre PEM).

- Despeses generals (CG) (6% sobre PEM).

- Pressupost de contracta (PC).

- Pressupost de contracta (PC).

- 12% honoraris tècnics sobre PC.

-2% llicència municipal sobre PC.

- 5% permisos administratius sobre PC.

Pressupost total.

Valor real de la construcció= Pressupost total + 12%
IVA.

Valor de mercat de la construcció= Valor real de la
construcció + despeses de promoció i beneficis nets (entre un
10% i un 80%).

El sòl.

Les bases tècniques per a la confecció de les taules del
sòl, es fonamenten en una metodologia i procediment tècnic,
articulat a partir de la variació experimentada per les
coordenades econòmiques del sector immobiliari urbà i, a més,
amb el mètode residual per a l'obtenció del valor del sòl d'acord
amb les anàlisis de mercat, que amb aquesta finalitat es
realitzen, sense que en cap cas pugui excedir dels valors
mitjans obtinguts.

Es considera urbà, el susceptible d'urbanització,
l'urbanitzable programat i l'urbanitzable no programat des del
moment que s'aprova un programa d'actuació urbanística, tot
això d'acord amb les definicions compreses en la legislació
urbanística vigent.

Així mateix, n'hi ha molts no considerats urbans però
que disposen de vies pavimentades, posada de vorades,
clavegueram o subministrament d'aigua, o subministrament
d'energia elèctrica, i/o enllumenat públic. Com també els que
es fraccionen en contra de la legislació agrària i sense que això
representi cap alteració de la naturalesa urbana i no estan
expressament qualificats com de naturalesa rústica a la
legislació vigent.

D'altra banda, i atès que cada terme municipal ha
procedit a realitzar una delimitació del sòl amb les disposicions
urbanístiques vigents, es pot realitzar una disposició per
polígons de valoració d'acord amb els següents criteris:

- Per coherència urbanística, tant des del punt de vista
de qualificació urbanística, com de tipologia de les
construccions.

- Per les circumstàncies administratives o peculiars del
mercat en un entorn homogeni.
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- Per circumstàncies de caràcter socio-econòmic que
permetin l'adopció de mesures o coeficients puntuals que
recullin les possibles alteracions del valor mitjà del mercat.

Entre els valors en polígon, que són valors de
referència i que venen a representar o expressar les
circumstàncies mitjanes del polígon o la valoració
corresponent a la parcelAla tipus definida en funció del
planejament, hi trobam dos valors: el valor unitari bàsic en
polígon, considerant l'edificabilitat de la parcelAla tipus, i el
valor de repercussió bàsic del producte immobiliari més
característic o del definit pel plantejament tipus edificatori.

El valor en carrer, tram de carrer, zona o paratge, (és
a dir els que signifiquen un detall dels valors de polígon)
serveixen per al càlcul dels valors aplicables a cada finca,
tenint present la distància al centre soci-econòmic del
polígon, accessibilitat i mitjans de transport públics en relació
amb la resta de la ciutat, la qualitat del plantejament i dels
serveis urbans, el desenvolupament del mercat immobiliari,
traduït't en un major o menor nombre d'operacions, segons
especificitat de l'oferta o manera de la demanda i expectatives
de futur derivades del planejament.

Els valors en parcelAla (que serveixen per obtenir el
valor del sòl en una parcelAla o finca en concret) s'obtenen del
valor en carrer, aplicant-hi uns coeficients correctors concrets
i específics segons les circumstàncies que l'incideixin siguin
d'aplicació tal com parcelAles amb vàries façanes a vies
públiques, les que formen cantonades o xamfrà, la longitud de
façana, la forma i característiques geomètriques de la
parcelAla que impedeixin o dificultin l'obtenció del rendiment
previst en planejament, fons excessiu sobre aquell que
permeti esgotar les condicions d'edificabilitat o fons normal
en l'illa, edificació oberta o en illa tancada, superfície de
parcelAla inferior a la mínima del planejament, inedificabilitat
temporal per circumstàncies urbanístiques o legals, finques
afectades per situacions especials de caràcter extrínsec,
afectades per futurs vials, inconcreció urbanística,
expropiació, reparcellació, compensació o força d'ordenació
per ús, etc.

Tot aquest conjunt de regles i criteris, que sens dubte
es tenen en compte en el moment de confeccionar el Cadastre
in mobiliari urbà, són corregits d'una manera dinàmica per la
Conselleria d'Economia i Hisenda, atesa un anàlisi concreta
del mercat immobiliari. En definitiva, tot aquest conjunt de
regles i criteris permeten realitzar actuacions valoratives de
forma masiva, valoracions que llavors són individualitzades
per a cada cas concret, garantint la seva adequada
coordinació, i es duria a terme tot això per mitjans
informatitzats mitjançant un programa dissenyat amb aquesta
finalitat.

En resum , la suma dels valors obtinguts., valor de
la construcció i el valor del sòl o la seva repercussió, ens
donarà el valor de l'immoble urbà que serveix com a Base
imposable per a l'aplicació de l'impost tributari en els actes de
Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats.

Valoració rústica.

La comprovació de valors es realitza segons allò
disposat a l'apartat b de l'article 52 de la Llei General
Tributària (230/1963) per preus mitjans de mercat, coneguts
per estudis de mercat i informació local i contrastats amb
valors espontàniament declarats o acceptats per altres
contribuents a finques del mateix entorn i de similars aptituds
en dates del mateix any de la confecció dels índexs de mercat
de valors de referència, de manera que es procedeix a la
igualtat del tracte fiscal mitjançant l'aplicació de criteris
uniformes.

El procediment seguit per facultatiu de la Direcció
General d'Hisenda, està basat fonamentalment en l'experiència
acumulada de molts d'anys, utilitzant el mètode estadístic de
valoració que consisteix en línies generals, en establir per a
cada tipus de terra i de cultiu uns valors màxims i altres
mínims, despreciant aquells que en difereixen notablement, atès
que han estat forçats per causes alienes al valor de la terra, i
tenint en compte els valors usuals del moment.

Així doncs, en els valors de referència, índexs
calculats del valor de les propietats rústiques, es tenen en
compte els següents factors:

- Edafologia: Tipus de terrenys.

- Climatologia: Altitud, posició topogràfica (vessant,
pla, etc.) incidències gelades, inundació, pluviometria,
precocitat de recolecció.

-Tipus de cultiu: reg, origen de l'aigua, sistema del
reg, periodicitat, salinitat, secà amb o sense poblat d'arbres,
tipus d'arbres, vinya, pinars, matollars, etc.

- Infraestructura: Amb carretera asfaltada.

Amb camins de terra.

Sense camins.

- Expectatives: Secà transformable en plantacions de
reguiu.

Terrenys no urbanitzables.

Pel que fa a les construccions agrícoles, s'utilitzen
índexs de preus si tenim en compte els distints usos d'aquestes
construccions, com són les de:

Galliners, cortilles, estables, pletes i vaqueries.

Magatzems agrícoles, sitges i graners.

Cases d'eines, casetes de figueral.

Habitatges agrícoles tradicionals (cases pageses).

Habitatges unifamiliars disseminats (xalets).

Cases de "possessió" (grans construccions).

Estanys, obres de reguiu, pous, casetes motor.

Hivernacles, forns, sequers, molins, porxos, pallers i
femers.

Estanys, obres de reguiu, pous.
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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.
27/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
del metalls i transformats metàllics per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

E)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
28/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
del metalls i transformats metàllics per tal d'introduir noves
tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

F)

Empresa  Municipi Quantia

Sintes y Petrus Alaior  3.844.900

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.
29/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de nàutica per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

G)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
30/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
del metalls i transformats metàlAlics per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

H)

No han rebut solAlicituds de subvenció per concepte
esmentat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 31/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial del
metalls i transformats metàlAlics per a la normalització i
homologació de productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

I)

No han rebut solAlicituds de subvenció pel concepte
esmentat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 32/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial de
nàutica per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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J)
No han rebut solAlicituds de subvenció pel concepte

esmentat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
33/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de nàutica per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

K)

Empresa Municipi Quantia

CopinoSA Palma 500.000
P.Seguí Alemany  Palma 224

. 5 0
0

I.B.D.  Palma 1.970.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
34/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de nàutica per a la normalització i homologació de productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

L)

No s'ha solAlicitat subvenció pel concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
35/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de pell i confecció per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

M)

Empresa  Municipi Quantia Subsector

CatiMari S.Josep 1.000.000 Confec.

L. F1uxa Inca 1.000.000 Calçat.

C.Sansó Felanitx    950.000 Confec:

C.Mesquida  Felanitx    950.000 Confec:

J.Mascaró Ferreries 1.000.000 Calçat.

Mahipy Ciutadella 2.000.000 Confec.Pe

Cal.Valse Selva 1.000.000 Calçat.

AFACA Inca 1.500.000 Calçat.

AFACA Inca    832.776 Calçat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 36/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial de pell i
confecció per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

N)

Empresa Municipi Quantia Subsect

Conf.Sansó SA Felanitx   968.500 Confec.

Calz.Miguel SA Llucmajor   199.000 Calçat.

DillonSA Inca 3.619.850 Calçat.

Llofriu y CIA,SA Ciutadella    768.802 Au. Ca.

Pref.Colom SA Inca   845.000 Aux.Ca.

CatiMari S. Josep 1.511.300 Confec.

L. F1uxa Inca 2.369.000 Calçat.

Curtidos Cendra Palma   900.000 Curtits.

Confc.Mesquida Felanitx   315.000 Conf. te

Calz.Ferreries Ferreries 5.345.280 Calçat.

OlincaSA Inca 1.475.460 Calçat.

Tac. y Plant. Binissalem 1.608.000 Aux. O
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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.
37/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de pell i confecció de pell per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

O)

Empresa Municipi Quantia Subsector

Make Up.SA Inca 1.580.000 Calçat.

C. Arbona Cerda Algaida 6.500.000 Calçat.

Pons Quintana SA Alaior 1.000.000 Calçat.

Munper SA Inca 675.000 Pell.

Munper SA Inca 1.750.000 Pell.

Mahipy SA Ciutadella 1.000.000 Calçat.

Calz.Valse SA Lloseta 1.361.250 Calçat.

Ins. Balear Dis. Palma 6.412.000 Calçat.

Ins. Balear Dis. Palma 1.443.000 Calçat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí ValencianO, RGE núm.
38/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de pell i confecció de pell per normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

P)

Empresa Municipi Quantia Subsector

AFACA Inca   1.500.000 Calçat.

Pime-Menorca Maó 14.000.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 39/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial de
ceràmica i vidre per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Q)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 40/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial de
ceràmica i vidre per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

R)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm. 41/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial de
ceràmica i vidre per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

S)

No s'ha rebut cap solAlicitud de subvenció per
l'esmentat concepte.
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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 la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 61/92,
relativa a personal que treballa a l'empresa pública
ISBA-S.G.R.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart.

T)

- Sr. Joan Calafat Roig, Director general, situació
laboral: fix i amb una retribució bruta anual de 6.159.228
pessetes.

- Sr. Josep Ramon Ferreries, Director comercial,
situació laboral: fix i amb una retribució bruta anual de
3.606.451 pessetes.

- Sr. Francesc J. Moranta Mulet, Cap
d'administració, situació laboral: fix i amb una retribució
bruta anual de 3.334.659 pessetes.

- Sra. Maria Àngels Rodríguez Oliva, Analista de
riscs, situació laboral: fixa i amb una retribució bruta anual de
3.355.566 pessetes.

- Sr. Antoni Sarrión González, Delegat zona Inca,
situació laboral: fix i amb una retribució bruta anual de
2.350.000 pessetes.

- Sr. Sebastià Mercadal Marqués, Delegat Zona
Menorca, situació laboral: fix i amb una retribució bruta anual
de 2.248.134 pessetes.

- Sr. Miquel Àngel Soler Brunet, Delegat Zona
Manacor, situació laboral: fix i amb una retribució bruta anual
de 1.755.882 pessetes.

- Sr. Pere Ginard Lladó, Delegat Zona Palma,
situació laboral: fix i amb una retribució bruta anual de
2.153.674 pessetes.

- Sra. Nina Rodríguez Garcés, Auxiliar
Administrativa, situació laboral: fixa i amb una retribució
bruta anual de 1.512.154 pessetes.

- Sra. Maria José Jaume Mas, Auxiliar
Administrativa, situació laboral: fixa i amb una retribució
bruta anual de 1.509.508 pessetes.

- Sra. Ana C. Arnal Torres, Auxiliar Administrativa,
situació laboral: contracte en pràctiques eventual i amb una
retribució bruta anual de 850.815 pessetes.

- Sra. Puri Rodenas Martínez, Auxiliar
Administrativa, situació laboral: contracte en pràctiques,
eventual i amb una retribució bruta anual de 882.922 pessetes.

- Sra. Ana Ma Palou Cladera, Auxiliar
Administrativa, situació laboral: contracte en pràctiques,
eventual mitja jornada i amb una retribució bruta anual de
423.334 pessetes.

Els delegats de zona amb un complement a la seva
retribució perceben unes comissions en funció de les
operacions formalitzades. L'any 1991, l'import per aquest
concepte va pujar a 3.683.964 pessetes.

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 62/92,
relativa a personal que treballa a l'empresa pública
ISBA-Serveis SA.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart.

U)

- Sr. Joan Calafat Roig, Director contractat a temps
parcial i amb una retribució bruta anual de 887.166 pessetes.

- Sra. Gloria Valleriola Mena, Directora contractada
en pràctiques, eventual i amb una retribució bruta anual de
2.019.947 pessetes.

- Sra. Mª Antònia Vallespir Porquer, Auxiliar
Administratiu, contractada en pràctiques, eventual i amb una
retribució bruta anual de 850.815 pessetes.

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 70/92,
relativa a personal que treballa a l'empresa pública Foment
Industrial.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart.

V)

A Foment Industrial SA, treballa el Sr. Miquel Ángel
Borràs Llabrés en la categoria de gerent, amb una remuneració
bruta anual de 5.395.212 pessetes.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 74/92,
relativa a despeses en publicitat per part de l'empresa pública
ISBA-S.G.R. durant l'any 1991.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

X)

Les despeses en publicitat pugen la quantitat de
2.149.325 pessetes.

L'esmentada publicitat fou contractada amb les
següents empreses:

Editorial Menorca SA (24.864,- pts)

Clave Publicidad SAL. (66.304,- pts)

Diario de Mallorca. (55.552,- pts)

Diario de Ibiza. (51.520,- pts)

BOCAIB. (9.273,- pts)

(Aquestes quantitats corresponen a anuncis Junta
General).

Clave Publicidad SAL. (1.306.480,- pts)

(Publicació Memòria Anual).

Anunci Guia Balear (120.400,- pts)

(Guia-Anuària Balear)

L'esmentada publicitat fou distribuïda entre els
següents mitjans de difusió:

Ultima Hora SA (148.960,- pts)

Editora Balear SA (102.077,- pts)

Dijous (Setmanari infr. local d'Inca) (28.000,- pts)

Edicions Premsa d'avui Manacor (33.600,- pts)

El Dia 16 de Baleares (156.800,- pts)

Editorial Menorca SA (45.495,- pts)

Aquestes quantitats corresponen a la Campanya de Publicitat.

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria

d'Economia i Hisenda, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 75/92,
relativa a despeses en publicitat per part de l'empresa pública
ISBA-Serveis SA.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Y)

Durant l'any 1991 no s'ha duit a terme cap despesa en
publicitat per part de l'Empresa Pública ISBA-SERVEIS, SA.

Palma, 18 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 83/92,
relativa a despeses en publicitat per part de l'empresa pública
Foment Industrial durant l'any 1991.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Z)

Durant l'any 1991 Foment Industrial SA, no ha duit a
terme cap campanya publicitària.

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.
115/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de ceràmica i vidre per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AA)

No ha rebut cap solAlicitud de subvenció per l'esmentat
concepte.

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.
116/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de paper i arts gràfiques per informació i estudi.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AB)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
117/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de paper i arts gràfiques per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AC)

Empresa Municipi Quantia
E. Jiménez Morales Ciutadella 2.340.700

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria

de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
118/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de paper i arts gràfiques per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AD)

No ha rebut cap solAlicitud de subvenció per
l'esmentat concepte.

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.
119/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de paper i arts gràfiques per a la normalització i homologació
de productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AE)

No ha rebut cap solAlicitud de subvenció per l'esmentat
concepte.

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.
120/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de bijuteria per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AF)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
121/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de bijuteria per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AG)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. ValentÍ Valenciano, RGE núm.22/92,
relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial ,e
bijuteria per disseny i moda.
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Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AH)

Empresa Municipi Quantia

RD Palma 3.500.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
123/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
:te l'alimentació per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AI)

Empresa Municipi Quantia

Embutidos Munar SA Felanitx 735.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
124/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de bijuteria per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AJ)

Associació Municipi Quantia

ITEB Maó 13.000.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
125/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de l'alimentació per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AK)

Empresa Municipi Quantia

Producto Alfa 007 Palma 2.207.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
126/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de l'alimentació per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AL)

No ha rebut cap solAlicitud de subvenció per l'esmentat
concepte.

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.
127/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de l'alimentació per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AM)

No ha rebut cap solAlicitud de subvenció per l'esmentat
concepte.
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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.
128/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de químiques per informació i estudi.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AN)

Cap empresa d'aquest sector ha rebut ajudes pel
concepte indicat.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
129/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de químiques per tal d'introduir noves tecnologies.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AO)

Empresa Municipi Quantia

Industrias Argui, SA Palma 2.086.000

DISMA Manacor 4.257.000

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
130/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de químiques per disseny i moda.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AP)

No s'ha rebut cap solAlicitud de subvenció per
l'esmentat concepte.

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.
131/92, relativa a inversió durant el 1991 subsector industrial
de químiques per a la normalització i homologació de
productes.

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

Palma, 19 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AQ)

No s'ha rebut cap solAlicitud de subvenció per
l'esmentat concepte.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 249/92,
relativa a la diferenciació de la carn provinent de les ramaderies
de les Illes.

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

Palma, 27 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AR)

La possibilitat d'identificar les canals, i per tant de
saber el seu origen, està regulat pel RD 3263/1976 de 26 de
novembre i en el capítol V, apartat sisè, article 59, ordena que
totes les canals i sobrances de les espècies sacrificades en
escorxadors legalment autoritzats i que hagin resultat aptes per
al consum, seran marcats amb segells oficials i sota la
supervisió dels serveis veterinaris oficials de l'escorxador. En
cap cas es permetrà l'expedició de carns, sobrances,
subproductes, etc. que no vagin degudament segellats o marcats
amb caràcters ben llegibles.

Els segells podran ser a foc o a tinta, fabricats amb
material que permeti una neteja i desinfecció fàcil i on figurarà
el número de Registre de la indústria i la llegenda "Sanitat
Veterinària Inspeccionat".

Les sobrances es marcaran de la mateixa manera que
les canals, i en cas contrari, es presentaran en recipients
autoritzats. Les marques o segells figuraran també en els
envoltoris (fundes o arpilleres) en els envasaments i
embalatges.

Per al cas del trossejat de la carn que es destina al
consum directe, es protegiran mitjançant envoltoris que no
alterin les característiques organolèptiques ni comuniquin a les
carns propietats nocives, per a la qual cosa s'embalaran en
recipients no retornables o bé en retornables resistents i de fàcil
neteja i degudament retolats.
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El marcatge, normalment només es considera sota
l'aspecte sanitari, és a dir, que la canal ha estat inspeccionada
i per tant és apte per al consum, però no hem d'oblidar l'altra
missió identificadora, important en l'actualitat, de l'escorxador
on s'ha sacrificat l'animal.

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
277/92, relativa al programa d'experimentació agrària
mitjançant la xarxa de les finques colAlaboradores.

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

Palma, 27 de febrer del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AS)

1.- Durant l'any 1991 s'han concedit ajudes per
"afavorir el canvi varietal de cítrics" a 16 finques on s'han
realitzat sobreempelts i a 2 finques que han proporcionat
mudes per tornar a empeltar.

Les ajudes s'han concedit d'acord amb l'ordre de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de 15 de febrer del 1990.

Els resultats han estat el sobreempelt de 4.583 arbres
amb varietats de recolecció tardana.

2.- El motiu de voler afavorir el canvi de varietat en
els cítrics és la concentració de la producció dels nostres
cítrics en una època de màxima saturació del mercat i de
preus mínims per al productor, a causa de l'època de
maduració de les varietats tradicionals. Per això es va pensar
fomentar un canvi de varietats, mitjançant l'empelt, cap a
varietats tardanes.

Abans d'aconsellar els pagesos, de cop i volta, una
solució dràstica i immediata, es varen començar a fer els
assaigs oportuns per veure primer els resultats i poder obrar
en conseqüència amb coneixement de causa. Això s'està fent
des de l'any 1987.

Durant l'any 1991 s'han fet assaigs dins tres finques
colAlaboradores, amb les varietats Navelate i Valencia Late.
Les finques són: Sa Canova de Sa Pobla, Can Fenasset de
Sóller, Can Fesolet de Muro. Els costos totals dins l'any 1991
són de 785.000 pessetes.

Les experimentacions que s'han fet són: Poda de les
varietats tradicionals i empelt amb les dues tardanes, Navelate
i Valencia Late. Estudi de l'època més convenient per fer
empelts. Entrada en producció de les noves varietats. Estudi
de noves plantacions sobre preus Cleopatra i Troyer.
Comparació de sistemes de regatge. Les tres finques han
servit de camps de demostració per les comarques
respectives. També s'ha distribuït a altres pagesos interessats
material vegetal (mudes) sense virus, per fer empelts.

Palma, 24 de febrer del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURAI PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit del Conseller de
Treball, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 339/92, relativa al Pla
d'orientació professional juvenil.

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

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

AT)

La Conselleria de Treball i Transports va signar amb
data 20 de febrer del 1991 un conveni de colAlaboració amb la
Universitat de les Illes Balears per a la realització del Pla
d'orientació laboral de la joventut, el qual es troba en fase de
convalidació. (Adjuntam una còpia del projecte del Pla).

Una vegada finalitzat l'estudi es remetrà una còpia al
Grup Parlamentari Socialista.

Palma, 4 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas

Projecte "Pla d'Orientació"

Aquest projecte ha estat realitzat per un equip
d'investigació de la Universitat de les Illes Balears per encàrrec
de la Conselleria de Treball i Transports del Govern Balear.

El "Pla d'Orientació" consta de les següents parts:

Vídeo: Realització del vídeo "Europa, un repte per a
la formació". Presenta entre d'altres els següents aspectes: les
necessitats de formació en el nou marc europeu, ja que el fet
d'una Europa sense fronteres necessita de bons professionals;
la necessitat de tenir i mantenir un bon nivell formatiu; els
programes europeus de formació per a joves; les accions de la
Direcció General del Foment de l'Acció Formativa de la
Conselleria de Treball i Transports del Govern Balear.

El vídeo ha estat realitzat en sistema BetaCam i té una
durada aproximada de 20 minuts. La seva difusió es realitza en
sistema VHS.

Programa informàtic: Confecció de la "Guía de
Formació a les Illes Balears" en Hypercard, el qual permet que
la guia presenti el format d'un programa informàtic interactiu.
Es tracta de la primera guia que s'ha realitzat sobre la formació
a Balears.

Presenta informació sobre les distintes opcions que es
poden realitzar en acabar els distints estudis o cicles formatius;
sobre els programes d'intercanvi, dins del marc de la Comunitat
Europea; informació sobre cursos de formació ocupacional que
es poden realitzar a Balears i sobre com buscar feina.
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El principal avantatge del tractament informàtic de
la guia és entre d'altres el fet que la informació es pot anar
actualitzant a mesura que es vagin produint canvis en el camp
de l'oferta formativa a les Balears.

Investigació: Realització de "l'Estudi d'Orientació
o Informació Professional" aquesta investigació ha permès
detectar quines són les necessitats més urgents de la nostra
comunitat en el marc de l'orientació i de la informació
professional.

Quant a les característiques de l'estudi, cal dir que
s'han confeccionat dos tipus de qüestionaris: uns dirigits als
estudiants de les mes, amb una mostra de 800 alumnes de
Balears de distints nivells formatius: uns altres dirigits als
professionals de l'ensenyament.

El tractament d'aquesta informació permet dissenyar
línies d'actuació d'acord amb els resultats obtinguts.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit del Conseller de
Treball, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 340/92 relativa a l'Estudi
d'economia social.

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

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

AU)

La Conselleria de Treball i Transports no tenia com
a tasca dins l'any 1991 la realització de l'Estudi d'Economia
Social. Aquesta tasca va correspondre a l'any 1989 i l'Estudi
va ser lliurat l'any 1990. Una còpia del qual va ser solAlicitada
pel Grup Parlamentari Socialista (RGE núm. 1579/90) i
remesa per aquesta Conselleria amb data 25 de juny del 1990.

Pot comprovar-se a la Memòria pressupostària de la
Secció 19 de l'exercici 1991, el següent:

"Durant l'any 1990 s'ha procedit a reestructurar i
dotar aquesta Direcció general, de la qual podem destacar les
següents actuacions:

- Realització de l'Estudi Social. Pla de Foment del
Cooperativisme i Autoocupació Juvenil".

I més avall diu:

"Les accions a desenvolupar són les següents:

- Aplicació de les mesures d'ajudes a l'ocupació
basades en els Estudis d'Economia Social i de Mercat de
l'Ocupació".

No obstant aquests aclariments si el Grup
Parlamentari Socialista ho considera encara necessari, amb
molt de gust els remetrem una nova còpia de l'estudi
esmentat.

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

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit del Conseller de
Treball, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Llorenç Rus, RGE núm. 341/92 relativa a l'Estudi
d'economia social i mercat de l'ocupació.

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

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

AV)

S'han tramitat ajudes a l'ocupació mitjançant les
mesures següents:

- Mesures de Formació:

Convenis de Formació Professional Ocupacional amb
Gao Calo i Fundescoop.

- Mesures d'Informació:

a través de Seminaris Informatius.

- Mesures d'ajudes regulars per Decret:

Decret 114/90, que desenvolupa ajudes a l'ocupació
destinades a les cooperatives de nova creació, cooperatives que
admetin socis i a l'auto-ocupació.

Palma, 23 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Antoni Gómez, RGE núm. 402/92,
relativa a les actuacions de la Conselleria d'Agricultura durant
el 1991 per fomentar la cria cavallar a les nostres illes.

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

Palma, 11 de març del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

AX)

Encara que les actuacions sobre la cria cavallar
(foment, control i llibre registre matrícula), són competències
del Ministeri de Defensa, a través de la Direcció de cria
cavallar, la qual en té una Delegació en aquesta Comunitat
Autònoma, la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha tengut en
aquest camp les següents actuacions:

A.- Actuacions Tècniques.

1.-Un veterinari funcionari d'aquesta Conselleria ha
format part de les Comissions de qualificació en els cavalls de
pura raça equina mallorquina i menorquina.

2.- De la mateixa manera un veterinari de la
Conselleria ha format part de la Junta d'aprovació de les
parades particulars, per a l'any 1992. Aquesta Junta es va reunir
a finals de desembre del 1991.
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B.- Actuacions Econòmiques.

1.- Subvenció de 250.000 pessetes a l'Associació
Balear de Propietaris i Criadors de Cavalls de Pura Raça, "Es
Cavall" per a contribuir al desenvolupament dels seus
objectius.

2.- Subvenció de 300.000 pessetes al Consell Insular
de Mallorca per a la celebració d'una prova funcional
consistent en una carrera de trot enganxat.

3.- Aprovació d'una subvenció de 300.000 pessetes
a la Federació Balear de Trot, amb càrrec als pressuposts del
1992, per a la confecció de 1.500 llibres d'identificació
cavallar.

4.- Subvenció de 50.000 pessetes a l'Ajuntament d'es
Mercadal per a la celebració del concurs de cavalls i potros de
raça mallorquina celebrat el 21-2-1991.

5.- Subvenció de 150.000 pessetes a l'Ajuntament de
Santa Margalida per celebrar la II Mostra del cavall mallorquí
i d'altres manifestacions ramaderes.

6.- Subvenció de 50.000 pessetes a l'Ajuntament de
Sencelles per celebrar una Mostra de races autòctones.

7.- Subvenció de 50.000 pessetes a l'Ajuntament de
Santa Maria del Camí per unes mostres d'equí i d'altres
espècies a la Fira d'Abril.

C.- Actuacions en el camp sanitari.

Són indirectes però eficaces en el foment de les races
equines:

1.- Extensió de la targeta sanitària equina, a fi de
tenir localitzats i controlats sanitàriament tots els èquids de la
Comunitat Autònoma.

2.- Control de moviment pecuari i observació
sanitària de tot equí procedent de l'àmbit exterior a la
Comunitat Autònoma Balear.

Palma, 9 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

VIII.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

reunió celebrada dia 7 de maig del 1992, acceptà l'escrit
RGE núm. 2081/92, presentat per l'Hble. Sr. Mateu Morro i
Marcé, mitjançant el qual formalitza la seva renúncia a la
condició de Diputat.

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

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 12 de maig del 1992, es donà per assabentada
de l'escrit RGE núm 2068/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual solAlicita la retirada de les
Proposicions no de Llei RGE núm 1228/92 sobre el Pla
d'habitatge i RGE núm. 1181/92 sobre pagaments d'expedients
de crèdit.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les mes Balears, en reunió

celebrada dia 19 de maig del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 2161/92, presentat per una cinquena part dels
Diputats de la Cambra, mitjançant el qual es solAlicita la
convocatòria de sessions extraordinàries que permetin l'estudi
i la tramitació, si pertoca, de la incidència de l'aplicació del
Pla de convergència de l'Estat espanyol amb la Comunitat
Europea 1992-1996, sobre l'economia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i acordà obrir període de
extraordinari de sessions i habilitar els dies necessaris que
permetin l'estudi i la tramitació solAlicitats.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 19 de maig del 1992, es donà per assabentada
de l'escrit RGE núm. 2146192, presentat pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual es designa el
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol i Mas com a Portaveu del Grup
Parlamentari de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 19 de maig del 1992, es donà per assabentada
de l'escrit RGE núm. 2147192, presentat pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual comunica
l'adscripció de la Diputada Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i
Ferrer al Grup Parlamentari de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de1 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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