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PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS DEBATUTS
I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm 1520/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT,
relativa a la declaració de conjunts històric-artístics.
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C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 2083/92, BOPIB núm 35 de 22 de maig del 1992, del
Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a compliment de l'article 24 de la Llei de
consells insulars.
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 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble Sr. Peralta
i Aparicio.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports.

D)

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. López i
Casasnovas del G.P. PSM I EEM, Hble Sr. Marí Serra del
G.P. SOCIALISTA, i Hble Sra. Ferrer i Bascuñana del G.P.
PP-UM.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 2128/92, BOPIB núm 35 de 22 de maig del 1992, del
Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a compliment de la Llei de normalització
lingüística.

Intervingué en en tom de rèplica el Sr. Peralta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de juny de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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 22 de juny 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 13 de novembre del 1991, debaté la Pregunta
RGE núm 2035/91, BOPIB núm 13 de 28 de novembre del
1991, del Diputat Hble Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a creació d'un museu etnològic a
Formentera.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera
de Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 2082/92, BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992, del
Diputat Hble Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a moratòria en la tala d'alzines.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.

TEXTOS REBUTJATS
I.- MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1992, REBUTJÀ ELS PUNTS 7,
8 i 9 DE JA MOCIÓ RGE núm 2117/92, presentada pel Grup
Parlamentari MIXT, relativa a política d'aigües, publicada en
el BOPIB núm 35 de 22 de maig del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 7 i 8:
Total vots emesos ................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 28
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Punt 9:
Total vots emesos ................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 21
Vots en contra ...................................................... 28
Abstencions ........ ...................................................

La votació obtengué el resultat següent:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Punt 2:
Total vots emesos .................................................. 37
Vots a favor ............................................................ 5
Vots en contra ....................................................... 29
Abstencions ............................................................ 3

Punt 1:
Total vots emesos .................................................. 37
Vots a favor ............................................................ 8
Vots en contra ....................................................... 29

4

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ponència sobre
finançament dels consells insulars i municipis, RGE núm.
1709192, BOPIB núm 30 de 5 de maig del 1992.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 20 de maig del 1992, REBUTJÀ EL PUNT 2 DE
LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a problemàtica de
l'Hospital Son Dureta de Palma, RGE núm. 1101/92, BOPIB
núm 26 de 23 de març del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 53
Vots a favor .......................................................... 20
Vots en contra ...................................................... 28
Abstencions ........................................................... 5

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 34
Vots a favor ............................................................ 6
Vots en contra ....................................................... 28

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de juny 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 19 de maig del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a regulació d'activitats de
turisme de vehicles tot terreny, RGE núm. 3135/91, BOPIB
núm. 14 de 18 de desembre del 1991.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 52
Vots a favor ........................................................... 25
Vots en contra ....................................................... 27
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, ell sessió
celebrada dia 20 de maig del 1992, REBUTJÀ LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a protecció de les festes
populars, RGE núm. 821/92, BOPIB núm 25 de 16 de març
del 1992.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 20 de maig del 1992, REBUTJÀ ELS PUNTS 3
i 4 DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a rescat d'un excursionista
mort al puig de Galatzó, RGE núm. 1517/92, BOPIB núm 29 de
22 d'abril del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 3:
Total vots emesos ................................................. 32
Vots a favor ........................................................... 6
Vots en contra ....................................................... 26
Punt 4:
Total vots emesos ................................................. 32
Vots a favor ........................................................... 4
Vots en contra ....................................................... 26
Abstencions ........................................................... 2
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

D'acord amb el que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 24 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en
sessió celebrada dia 19 de maig del 1992, a l'empara del que
disposa l’article 28.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, i complint amb el que preveu l'article 179 del
Reglament de la Cambra, acordà d'interposar recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei 1/1992 de defensa de la
seguretat ciutadana.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny 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 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent proposició
no de llei perquè sigui tramitada davant Comissió.
Inclusió de l'STEI a la Comissió Provincial de
formació.

Ordre de Publicació
B)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en
sessió celebrada dia 20 de maig del 1992, quedà decaiguda
la Pregunta RGE núm. 2164/92 presentada per la Diputada
Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a convocatòria de la plaça de
restaurador del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera,
BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992, per absència de la
seva autora.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
C)
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en
sessió celebrada dia 20 de maig del 1992, quedà decaiguda
la InterpelAlació RGE núm. 2005/92 presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estratègia de
desenvolupament i innovació tecnològica per a les Illes
Balears, BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992, per
absència de tots els Diputats del Grup Parlamentari autor de
la InterpelAlació.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 23 de juny 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. 2391/92, relativa a
inclusió de l'STEI a la Comissió Provincial de formació, amb
solAlicitud de tramitació davant Comissió.

L'STEI (Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de
les Illes) ha estat exclòs de la Comissió Provincial de
Formació, que ha d'existir d'acord amb el Pla Marc de formació
del professorat. L'STEI compta amb el 58,3% de la
representativitat del professorat dels centres públics, i amb 14
dels 29 delegats de la Junta de Personal Docent no Universitari.
L'STEI en escrit de 10 de març adreçat a la Direcció Provincial
del MEC, solAlicità la seva inclusió com a membre de ple dret
de l'esmentada comissió. La resposta del Director Provincial
del MEC a les Illes Balears, del dia 19 de març de 1992, fou
negativa, adduint com a raó que la Confederació de Sindicats
de Treballadors de l'Ensenyament, dins la qual està integrat
l'STEI, no havia signat l'acord retributiu de 20 de juny de 1991.
L'exclusió d'una organització sindical representativa
no és correcta, i fins i tot pot ser considerada ilAlegal. Cal tenir
en compte que la Comissió Provincial de Formació és anterior
a l'acord retributiu de 20 de juny de 1991. Amb l'exclusió de
l'STEI s'ha exclòs el 48,3% de la representació sindical del
conjunt del professorat de l'ensenyament públic no universitari,
contradient els objectius de la resolució de la Direcció General
de Renovació Pedagògica de 7 de gener de 1992 (BOE del 28
de gener), donant instruccions per a l'elaboració dels plans
provincials de formació permanent del professorat, que
estableix: "La Comissió Provincial per a l'elaboració del Pla
Provincial de Formació garantirà la participació de tots els
agents que, de manera directa o indirecta, tenen responsabilitat
en matèria de formació permanent del professorat".
És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM i
EEM presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència que l'STEI, que té la representació del
48,3% del professorat dels centres públics, com a organització
més representativa del professorat públic no universitari de les
Illes Balears, formi part de la Comissió Provincial de Formació
de les Illes Balears, en compliment dels mateixos objectius que
el MEC ha fixat per a l'elaboració dels plans provincials de
formació permanent del professorat.
Palma, 12 de juny del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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II.- INFORMACIÓ

núm. 2397/92.

Ordre de Publicació

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conveni
sobre asfaltat de carrers a Sóller, formulada per la Diputada
Hble Sra. Maria A. Vadell del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 2408/92.

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 23 de juny del 1992, admeté l'escrit
RGE núm. 2375/92, presentat pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el
qual solAlicita que les preguntes RGE núms. 419/92, 1819/92,
1961/92 i 2070/92, que havien d'ésser contestades davant
Comissió, passin a ser amb solAlicitud de resposta escrita, i
acordà atendre la petició del Diputat pel que fa a la Pregunta
RGE núm. 2070/92, atès que conformement amb l'establert
per l'article 159.3 del Reglament de la Cambra, la resta de
preguntes a què fa referència l'escrit ja eren pendents de
resposta escrita per finalització del període de sessions.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 23 de juny 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 asfalt de
carrers a Sóller, formulada per la Diputada Hble Sra. Maria
A. Vadell del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2409/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a reconversió
de teuleres, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2423/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a oficina
d'informació de l'Expo a l’aeroport, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 2424/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
donades a clubs esportius, esportistes i tècnics esportistes,
formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Ferrà del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2427/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvencions
destinades per grans esdeveniments esportius, formulada pel
Diputat Hble Sr. Joan Ferrà del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 2428/92
Pregunta al Govern de la CA, relativa a quantitats
destinades per als campionats esportius de Balears i als
d'Espanya, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Ferrà del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2429/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a partides
econòmiques rebudes del Consell Superior d'Esports,
formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Ferrà del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2430/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a promoció
de les races autòctones de Mallorca, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Maria A. Vadell del Grup Parlamentari
PSM I EEM RGE núm. 2373/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa al cost real del
Memorial Rafel Coll, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan
Ferrà del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2431/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a detall dels
42.600 milions de pessetes reclamats al Govern de l'Estat,
formulada pel Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2374/92

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

Pregunta al Govern de la CA, relativa a protecció,
retolació i tancament de jaciments arqueològics, formulada
pel Diputat Hble Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari
PSM I EEM RGE núm. 2393/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a construcció
d 'habitatges de promoció pública, formulada pel Diputat
Hble Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 2394/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa al carnet
jove, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2395/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a creació
d'una plaça dins la Unitat Orgànica de la COPOT,
formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I
EEM RGE núm. 2396/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris en
l'assignació del Grup, CD i Complement Específic en la
creació de nous llocs de treball, formulada pel Diputat Hble
Sr. Joan F. López del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE

Palma, a 24 de juny 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.
Promoció de les races autòctones de Mallorca
Quines són les actuacions previstes pel Govern de les
Illes Balears per tal de promoure la conservació, millora, gestió
i difusió dels animals de races autòctones de Mallorca?
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Quines actuacions es varen dur a terme durant l'any
1991?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins han estat els ajuts concedits pel Govern de les
Illes Balears a associacions dedicades a la promoció dels
animals de raça autòctona, durant l'any 1991 i 1992?

E)

Palma, 9 de juny del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sota signant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Carnet jove
Quants carnets joves hi ha en aquests moments a les
Illes Balears?
Quants comerços, entitats, etc., s'hi han adherit i com
es reparteixen percentualment?
Quina avaluació fa la Direcció General de Joventut del
Carnet Jove i dels seus resultats?

Detall dels 42.600 milions reclamats al Govern de

Ciutadella, 12 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

l'Estat
Quin és el detall dels 42.600 milions de pessetes
reclamats pel Govern de les Illes Balears al Govern del'Estat
en concepte d'endarreriments corresponents al període 19831991 ?

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

Palma, 9 de juny del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Creació d'una nova plaça dins la Unitat Orgànica de
la COPOT

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.
Protecció, retolació i tancament de jaciments
arqueològics
Quins jaciments arqueològics estan degudament

La Resolució del Conseller de la Funció Pública per
la qual es modifiquen determinades places incloses a la relació
de llocs de treball i de l'administració de la CAIB corresponents
al personal funcionari (BOCAIB núm. 67, de 4 de juny del
1992) contempla en l'apartat Creació de nous llocs de treball
una plaça a Maó dins la Unitat Orgànica de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, al Servei del
Conseller, amb el nom de "Cap de Secció-Coordinació
Administrativa".

retolats?
Quins jaciments arqueològics estan degudament
protegits amb tanques?
Quin capteniment es pensa seguir en matèria de
protecció, retolació i tancament de jaciments arqueològics?
Ciutadella, 12 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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 sota signant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Aquesta nova plaça s'adscriu al Grup B o C, quan la
norma general és que siguin places a ocupar per tècnics de grau
superior o mitjà (A o B) i no per administratius (C). Així
mateix, el complement específic es fixa en 700.000 ptes., xifra
també superior a la norma dels funcionaris d'aquest Grup (la
mitjana és entorn a les 500.00 ptes.) i més encara si hom
observa que el CD és de 21 (la mitjana d'aquest Grup és 20 i els
tècnics A o B, amb CD 24 vénen a cobrar precisament 700.000
ptes.
Totes aquestes diferències constatades resulten
estranyes a un sistema general i objectiu. Per açò, el Diputat
sotasignat presenta la següent Pregunta:
1.- Quina és la necessitat de servei que ha motivat que
el Govern de les Illes Balears creàs aquesta nova plaça?
2.- Quins criteris objectius han fet que se l'assignés
amb les característiques específiques de Grup (B o C), CD (21)
i Complement Específic (700.000)?

Construcció d'habitatges de promoció pública
3.- Com i quan es pensa cobrir aquesta plaça?
Quants habitatges de promoció pública, en règim de
lloguer, construirà el Govern de les Illes Balears i l’IBAVI
durant 1992?
Ciutadella, 12 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Ciutadella, 15 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Criteris en l'assignació del Grup, CD i Complement
Específic en la creació de nous llocs de treball
Quins criteris objectius s'han seguit per a l'assignació
del Grup, CD i Complement Específic en la creació de nous
llocs de treball per Resolució del Conseller de la Funció
Pública, de dia 15 de maig de 1992 (BOCAIB 67; 4.6.92),
ateses les diferències que es donen entre llocs iguals o
similars?

Reconversió de teuleres
Quins projectes o actuacions té prevists la Conselleria
d'Indústria per a la reconversió de les teuleres?
Quins tipus d'ajuda s'han previst?
Quina serà la política relativa a les teuleres situades en
casc urbà?

Ciutadella, 15 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

Palma, 18 de juny del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

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 escrita.

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

Conveni sobre asfaltat de carrers a Sóller

Oficina d'informació de l'Expo a l'aeroport

Segons una informació apareguda al diari Baleares
dia 14 de juny, l'Ajuntament de Sóller i la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori tenen signat un conveni
sobre asfaltat de carrers. Pensa la Conselleria signar altres
convenis similars amb altres ajuntaments?

La Comissió organitzadora de l'Expo'92, ha instalAlat
na oficina d'informació al públic a l'aeroport de Palma, per al
d'informar sobre l'Exposició Universal de Sevilla?
Quin ha estat el seu cost i quins els objectius
aconseguits?

Palma, 16 de juny del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Palma, 18 de juny del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
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.
Asfalt de carrers a Sóller
Per quin motiu s'està asfaltant el carrer Poetessa
Francisca Alcover, inclòs dins el projecte de sanejament de
l'Horta de Sóller i solAlicitada la seva inclusió al CIM, dins el
Pla d'Obres i Serveis per a 1992?
Té previst la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori seguir asfaltant carrers municipals als
diferents pobles de Mallorca, tal i com ha començat a fer a
Sóller a partir del passat dijous dia 11 de juny?
Palma, 16 de juny del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

L)
Joan Ferrà i Capllonch, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Subvencions donades a clubs esportius, esportistes i
tècnics esportistes
Quines subvencions ha donat el Govern de la
Comunitat Autònoma als clubs esportius? (fent-ne una relació
detallada)
I quines subvencions i/o beques s'han donat a
esportistes o tècnics en esports? (fent-ne una relació detallada)
Palma, 11 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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

Subvencions destinades per grans esdeveniments

Cost real del Memorial Rafel Coll

esportius
Quin ha estat el cost real del Memorial Rafel Coll?
Quines subvencions s'han destinat per grans
esdeveniments esportius? (fent-ne una relació detallada per
federacions) I quin ha estat el cost dels esdeveniments
esportius organitzats per la Direcció General d'Esports o en
els quals hagi colAlaborat aquesta direcció general?

Palma, 11 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

Palma, 11 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

N)
Joan Ferrà i Capllonch, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Quantitats destinades per als campionats esportius de
Balears i als d'Espanya
Quines quantitats ha destinat el Govern de la
Comunitat Autònoma per als desplaçaments dels esportistes
en els campionats de Balears i els d'Espanya, fent-ne una
relació detallada?
I quines subvencions s'han destinat per a
l'organització dels campionats d'Espanya?
Palma, 11 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
Joan Ferrà i Capllonch, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Partides econòmiques rebudes del Consell Superior
d'Esports
Quina és la partida econòmica rebuda del Consell
Superior d'Esports en concepte de desplaçaments a la
península?
I quina és la partida econòmica rebuda del Consell
Superior d'Esports en concepte de Pla Especial?
Palma, 11 de juny del 1992.
El Diputat:
Joan Ferrà i Capllonch.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 23 de juny del 1992, d'acord
amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a
tràmit les preguntes tot seguit especificades, per a les quals es
demanava resposta oral davant PLE.
Pregunta a l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a previsions sobre l'edifici de Can
Fàbregues (Palma), formulada pel Diputat Hble Sr. Damià
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
2414/92.
Pregunta a l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a edició de llibres en català,
formulada pel Diputat Hble Sr. Damià Pons, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2415/92
Pregunta a l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a participació de la secta Nueva
Acrópolis a la X Fira del Llibre, formulada pel Diputat Hble
Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 2416/92.
Pregunta a l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, relativa a integració de la Fundació Pilar
i Joan Miró a Mallorca en el Sistema Espanyol de Museus,
formulada pel Diputat Hble Sr. Damià Pons, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 2417/92.
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Pregunta a l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, relativa a protecció de plantes en perill d'extinció que
són objecte de tràfec comercial formulada pel Diputat Hble
Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 2418/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 24 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nueva Acrópolis?
Palma, 15 de juny del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula a l'Hble Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports la següent pregunta per a la qual solAlicita
resposta oral davant Ple.

A)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula a l'Hble Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.

Integració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
en el Sistema Espanyol de Museus
Per què el Govern de la Comunitat Autònoma s'oposa
a la integració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en
el seu vessant museístic, en el Sistema Espanyol de Museus?

Previsions sobre l'edifici de Can Fàbregues (Palma)

Palma, 15 de juny del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A quin ús pensa destinar la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports l'edifici de Can Fàbregues, situat al carrer
del Convent de Sant Francesc (Palma).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 15 de juny del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula a l'Hble Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.
Sobre edició de llibres en català
Per què el Govern de la Comunitat Autònoma no
contribueix, d'acord amb la Llei, a la normalització de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i opta per
publicar en castellà el llibre El agua y las Baleares, destinat
als escolars, publicat amb el suport de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori?
Palma, 15 de juny del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

E)
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula a l'Hble Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca la següent pregunta per a la qual solAlicita
resposta oral davant Ple.
Protecció de plantes en perill d'extinció que són
objecte de tràfec comercial
Quines mesures pensa prendre la Conselleria i Pesca
per tal de fer efectiva la protecció que se'n deriva de la inclusió
al catàleg de plantes en perill d'extinció, de distintes espècies
que són objecte de tràfec comercial?
Palma, 10 d'abril del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula a l'Hble Sra. Consellera de
Cultura, Educació i Esports la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.
Participació de la secta Nueva Acrópolis a la X Fira
del Llibre
Per què la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
va incloure a la programació de la X Fira del Llibre dos actes
a càrrec de la secta neo-nazi denominada Asociación Cultural

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 23 de juny 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. 2392/92, relativa a
desenvolupament de la Llei reguladora de la televisió privada,
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 24 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.
Desenvolupament de la Llei reguladora de la
televisió privada
Després de més de dos anys des de "efectiva posada
en marxa de les tres cadenes privades de televisió a l'Estat
espanyol, el primer balanç de la gestió d'aquest servei públic
essencial és decebedor.
És evident que la programació de les esmentades
cadenes no s'adiu amb la realitat sociolingüística del país, no
respecta els drets lingüístics a què els pobles de les Illes
Balears tenim dret, com a nacionalitat reconeguda per Llei
Orgànica de l'Estat, i constitueix un obstacle important per al
procés de normalització lingüística de l'idioma català.
Tanmateix, la Disposició Addicional de la Llei
autoritza e. Govern de l'Estat per desenvolupar-la, motiu pel
qual el Grup del PSM i EEM presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que reclami del Govern de l'Estat:
1.- El desenvolupament del punt 2 de l'article 4 de la
Llei 10/1988, reguladora de la televisió provada a fi i efecte
que la programació respecti la pluralitat cultural i lingüística
dels pobles de l'Estat.
2.- El desenvolupament també de la Llei amb la
finalitat que, en el termini de dos anys es pugui assolir, a les
nostres Illes a l'àmbit territorial de la llengua catalana, un
50% de programació de català a les cadenes privades de
televisió.
Ciutadella de Menorca, 12 de juny del 1992.
El Portaveu segon:
Joan F. López i Casasnovas.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Prospeccions arqueològiques a la zona afectada per
l'autovia central
Proposició no de Llei
La denominada autovia central, en el seu tram des del
torrent d'Almadrà (Consell) fins a Son Fuster (Inca), significa
un impacte irreversible sobre una extensa zona dels municipis
de Consell, Binissalem i Inca. Dins l'àrea que serà afectada per
les obres de l'autovia podrien trobar-s'hi jaciments històrics o
prehistòrics que caldria localitzar i estudiar abans de la seva
definitiva destrucció.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.-La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
impulsarà la realització de prospeccions dins l'àrea que serà
afectada per l'autovia central, en el tram II i III des del torrent
d'Almadrà (Consell) fins a Son Fuster (Inca), destinades a
localitzar-hi jaciments històrics o prehistòrics.
2.- Els jaciments localitzats, segons sigui el seu valor,
seran objecte de les excavacions i estudis pertinents.
3.- Els treballs de prospecció, excavació i estudi dels
jaciments esmentats seran finançats amb les partides generades
per la Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del
patrimoni històric de les Illes Balears.
Palma, 15 de juny del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 23 de juny 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. 2425/92, relativa a
prospeccions arqueològiques a la zona afectada per l'autovia
central 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 24 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

IV.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a les preguntes
formulades per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1878/91 i
1874/91, relatives a les subvencions al Sr. Alfredo Miralles i
Sr. Francisco Forteza, respectivament.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de novembre del 1991.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

1338

B.O.P.I.B. Núm. 38 - 26 de juny del 1992

A)

M. Hble. Sr:

En resposta a la pregunta del Grup Parlamentari
PSM I EEM relativa a unes subvencions al Sr. Francisco
Forteza i al Sr. Alfredo Miralles, els motius pels quals s'han
concedit són: en el primer cas per ajuda al funcionament de
l'escola de teatre de l'esmentat Francisco Forteza, i en el cas
d'Alfredo Miralles per la celebració d'una diada parroquial.
El Secretari Tècnic de Presidència:
Vicente Matas Morro.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
816/92, relativa a l'hemeroteca de Llurs Alemany i Vich.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 2 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Víctor Tur, RGE núm.
651/92, relativa a les excavacions arqueològiques a les
Pitiüses.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 2 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
B)
El programa de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports en matèria d'arqueologia se centra en la protecció,
la recuperació, la vigilància i la conservació del patrimoni
arqueològic.
Un dels temes prioritaris ha estat l'elaboració de la
carta arqueològica de les Illes Balears. En aquests moments
s'ha finalitzat la redacció de la carta arqueològica de l'illa de
Menorca i les d'Eivissa i Formentera.
Des de l'any 1990 i en virtut del Decret 17/1990, de
8 de febrer, es va cedir al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera la gestió ordinària de funcions en matèria de
cultura, educació i esports, establint també la gestió de la
Comissió Assessora en matèria d'arqueologia i etnologia en
l'àmbit del seu territori, la seva presidència i la tramitació de
les autoritzacions de la seva competència.
En aquest sentit, doncs, el Consell Insular d'Eivissa
i Formentera, d'acord amb el programa establert per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i finalitzada la
carta arqueològica, podrà programar, sempre tenint en compte
les prescripcions tècniques establertes pels redactors de
l'inventari arqueològic, les excavacions arqueològiques que
consideri més urgents.
Per a l'any 1992 no s'ha establert de moment per part
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, segons les nostres
notícies, un pla d'actuacions que especifiqui quines són les
excavacions arqueològiques que es pensen dur a terme.
La Comissió Assessora en matèria d'arqueologia i
etnologia serà l'encarregada de vetllar pel patrimoni
arqueològic i d'informar favorablement del programa
d'excavacions.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
El llegat bibliogràfic del Sr. Lluís Alemany i Vich es
compon d'una biblioteca, una hemeroteca, una cartoteca i arxiu
del ColAlegi d'Apotecaris. És, per tant, extensíssim el material
que el conforma.
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
iniciat gestions per tal que aquest llegat passi a formar part del
fons bibliogràfic públic de les Illes Balears. Després de
diverses reunions amb els hereus del Sr. Lluís Alemany i Vich
s'ha signat una opció de compra que està condicionada a
l'inventari i taxació del fons que compon l'esmentat llegat.
Pel que fa a la segona part de la vostra pregunta, la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha realitzat un
expedient de contractació perquè un equip de tècnics faci
l'inventari dels fons. Per tal de procedir a aquest treball, previ
informe dels tècnics de la Conselleria, ens hem posat en
contacte amb el Sr. Manuel Ripoll Billón, tècnic altament
qualificat en la matèria que ens ocupa, perquè iniciï aquesta
labor.
Esperam que tan aviat com s'hagin realitzat aquests
treballs podrem procedir a la compra de la biblioteca,
hemeroteca, cartoteca i arxiu Lluís Alemany i Vich.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià
Serra, RGE núm. 824/92, relativa al Pla Sectorial de pedreres.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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M. Hble. Sr:

El Pla Director Sectorial de pedreres el redacten
tècnics de la Direcció General del Medi Ambient i de la
Conselleria.
La recollida d'informació prèvia dels primers quatre
punts es va contractar amb el gabinet tècnic de la PIMEM per
un import de 19.900.000 pessetes que es pagaren els anys
1990 i 1991.
Enguany està previst acabar el pla i per fer-lo hi ha
un pressupost de 5.000.000, per poder encarregar a diversos
tècnics la documentació prevista per acabar la redacció de
l'esmentat pla.
Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.
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. Mateu Morro, RGE núm. 834/92,
relativa a les inversions japoneses a les Illes Balears.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
E)
L'any 1991 fou subscrit entre el Govern balear i
l'empresa japonesa Phoenix Electric Co., Ltd. un conveni
d'intencions per a la instalAlació d'una fàbrica de bombetes a
Mallorca.
La Conselleria de Comerç i Indústria té programat
desenvolupar una sèrie de mesures a fi d'afavorir les
inversions industrials estrangeres i nacionals a les illes.
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. Mateu Morro, RGE núm. 835/92,
relativa a l'adquisició de nous terrenys a Petra.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
F)
Relació de nous terrenys adquirits per l'empresa
vinculada a aquesta conselleria Foment Industrial SA. en el
terme municipal de Petra:
1. M. Juan Salas 6.495 m2
2. M. Serra Monroig 18.024m2

2.747.385 ptes.
7.624.152 ptes.

El motiu de l'adquisició d'aquests nous terrenys ha
estat el de possibilitar en un futur la disponibilitat de sòl
industrial.

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.
848/92, relativa al no compliment pressuposts ingressos en el
programa de reforma de les estructures i promoció del comerç.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
G)
La Secretaria d'Estat de Comerç, a través de la
Direcció General de Comerç interior, transfereix a la Comunitat
Autònoma per a la Direcció General de Comerç i per al
funcionament dels serveis traspassats, una dotació econòmica
que fixen ells cada any durant el mateix exercici pressupostari
per al que van destinats, mentre aquesta Conselleria ha de fer
uns ingressos estimatius de les dotacions pressupostàries que
li seran traspassades.
D'aquesta manera, per a l'exercici del 1990 que tenia
pressupostats també 50 milions de pessetes, se'ns varen
transferir 44.926.000 pessetes.
Per a l'exercici pressupostari del 1991, se'ns va
comunicar el mes de febrer del 1991 que la dotació per a la
regulació del comerç interior pujava a 29.807.712 pessetes,
pagadores per trimestres vençuts.
A més, per restriccions pressupostàries del Pressupost
General de l'Estat, se'ns ha comunicat verbalment que la
transferència dels 7.451.928 pessetes corresponents al quart
trimestre no serà efectuada. D'aquesta manera, els 22.355.784
pessetes corresponen als tres primers trimestres del 1991.
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.
849/92, relativa al no compliment pressuposts ingressos en
control industrial.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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M. Hble. Sr:

Els ingressos obtinguts durant l'exercici 1991 en el
programa de control industrial foren de 73.121.466 pessetes,
sobre una previsió de 143.750.000 pessetes. Per tant la
desviació pressupostària fou de 70.628.534 pessetes.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 961/92,
relativa a la relació entre immigració i accés al món laboral.

És difícil la quantificació dels ingressos perquè són
recursos pressupostaris estimats, i més encara els que
componen el programa de control industrial, ja que estan
lligats a
sectors econòmics l'activitat econòmica dels quals ha sofert
durant l'any 1991 un cert retrocés.

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

Palma, 22 d'abril del 1992.
Juan Canovas Salva.

Palma, 14 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
J)

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.
851/92, relativa al no compliment pressuposts ingressos en
matèria de medi ambient.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
I)
Es tenien pressupostats com ingressos en el
programa 443400 "Energia i Medi Ambient" els imports i
partides següents:
Taxes i altres ingressos
Consell de seguretat nuclear
Pla d'electrificació rural

1.437.500
500.000
41.500.000

Total

43.437.500

La distribució real d'ingressos ha estat la següent:
Taxes i altres ingressos
Consell de seguretat nuclear
Pla d'electrificació rural

2.605.562
1.720.936
0

Total

4.326.498

D'acord amb les dades de la Direcció General de
Migracions del Ministeri de Treball i Seguretat Social en
relació al procés de regularització dels immigrants, resulta que
a les Illes Balears s'han concedit 5.053 permisos de treball i que
els llocs de procedència dels immigrants són els següents:
Marroc
Argentina
Filipines
Xile
Uruguai
R. Dominicana
Perú
Xina
Resta

999
538
194
99
98
87
74
64
2.900

Quant a la seva distribució per localitats i per illes,
podem indicar, segons informació de CC.OO. Illes, només la
relativa a la immigració magrebí, que és la més alta. Així
resulta:
- Abans de l'any 1991 havia regularitzats uns 200
marroquins a Mallorca, 74 a Eivissa i 10 a Menorca.
-Amb els 999 d'ara tenim una xifra aproximada de
1.403, dels quals 800 són a Mallorca, 500 a Eivissa i 100 a
Menorca.
l així mateix indiquen que la xifra exacta és difícil
d'establir perquè aquest colAlectiu és mòbil.
Palma, 11 d'abril del 1992.
EL CONSELLER TREBALL l TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.
M. Hble. Sr:

L'ingrés previst per Planer no es va produir per parl
del ministeri quan aquest va modificar el seu plantejament de
subvencions, per atorgar-les només a companyies productores
d'electricitat, malgrat el Planer en principi abastava fins l'any
1994.
Es va obtenir una subvenció addicional per part del
Consell de seguretat nuclear amb la qual es va adquirir una
cambra de ionització per a radiació ambiental i una unitat
contadora de radiació gamma.
Per taxes i altres ingressos hi va haver una desviació
positiva d'1.168.062 pessetes per una major prestació de
serveis solAlicitats.

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. 988/92,
relativa a la introducció al parc natural de l'Albufera de Muro
d'exemplars de l'espècie "Bubalus bubalis".
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als efectes
que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

B.O.P.I.B. Núm. 38 - 26 de juny del 1992
K)
1.- La introducció de B. bubalis, per al qual s'ha
proposat el nom català de vaca d'aigua, a l'Albufera, té
caràcter experimental i es limita a un sector de 17 Ha. del
parc. És conseqüència de les previsions del Pla d'ús i gestió
del parc, a partir del "Projecte tècnic de gestió experimental
dels biòtops de l'Albufera amb B. bubalis", redactat pels
tècnics del SECONA el 1990. Aquest projecte inclou un
informe mediambiental, així com una anàlisi del projecte en
relació a les recomanacions de la UICN per a translocació
d'organismes vius.
2.- La utilització d'espècies autòctones per a la gestió
dels biòtops del parc ha estat objecte d'estudis, i de fet s'aplica
a tota la superfície on és possible, amb ramat vacu i equí de
races menorquina i mallorquina. Aquest bestiar, però, no pot
accedir per motius físics als llocs molt fangosos o amb més de
50 cms. d'aigua, cosa que sí pot fer el B. bubalis.
3.- Els animals procedeixen d'una granja diplomada,
amb totes les garanties sanitàries, i són sotmesos als controls
rutinaris usuals per a tot el bestiar vacu realitzats per
IBABSA.
4.- En les condicions amb què es tenen els animals,
no és possible munyir-los i, en conseqüència, no està prevista
l'elaboració de formatge, activitat que no forma part de les
previsions del projecte.
Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Víctor Tur, RGE núm. 992/92, relativa al
projecte d'instalAlació d'un càmping a Ca Marí de Formentera.
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L'expedient d'autorització prèvia solAlicitat a aquesta
Conselleria no estava conforme amb allò establert a la
reglamentació específica sobre nova ordenació dels
campaments de turisme a les Balears, Decret 13/1986, BOCAIB
del 10 de març del 1986 i 20 de març del 1986, i no complia els
següents apartats del capítol 4, article 33, sobre el procediment
d'obertura i classificació dels càmpings:
- Havien d'haver solAlicitat obertura i no autorització
prèvia de construcció.
- Els documents acreditats dels apartats a i b de
l'esmentat article no estan compulsats.
- No aporten la llicència d'obres, aprovació del
projecte o llicència municipal d'obertura (apartat e).
- No presenten documentació que acrediti els requisits
mínims d'infraestructura (apartat 1).
- No presenten certificat de potabilitat de l'aigua
expedit per la Conselleria de Sanitat (apartat g).
- No presenten document que acrediti el compliment
de les mesures mínimes de prevenció d'incendis establertes a la
normativa vigent, Decret 13/1985 (apartat h).
- No presenten identificació del director de
l'establiment (apartat i).
- No presenten projecte de reglament de règim interior
(apartat j).
Per tant, la propietat haurà de presentar a la
Conselleria de Turisme nova documentació conforme amb allò
que estableix el Decret 13/1986, capítol 4t., article 33, que
regula el procediment per a la solAlicitud d'obertura i
classificació dels campaments de turisme.
Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
M. Hble. Sr:
Palma, 15 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
L)
El dia 15 de setembre del 1986, l'entitat Formentera
Club, SA., representada pel Sr. Carola, presenta a la
Conselleria de Turisme la solAlicitud d'autorització prèvia de
construcció d'un campament de turisme de la categoria i 999
places a la zona de Ca Marí a l'illa de Formentera.
El 17 de gener del 1987, la Conselleria de Turisme
remet al Sr. President de la Comissió provincial d'Urbanisme
un informe de l'esmentat càmping en el qual manifesta que en
aquesta Conselleria es té coneixement, per un escrit de
l'Excm. Ajuntament de Formentera, que les normes
subsidiàries elaborades per l'Ajuntament de Formentera no
contemplen
la instalAlació de campaments de turisme.
La Comissió provincial d'Urbanisme, amb data 9 de
febrer del 1987, va declarar d'interès social la instalAlació del
càmping de Ca Marí.
Posteriorment l'Ajuntament de Formentera comunica
que s'ha denegat a Formentera Club, SA. la llicència d'obres
i d'instalAlació solAlicitada.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1026/92,
relativa als contractes de prestació de serveis a l'Institut Balear
de la Funció Pública.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 2 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
M)
En aquesta Conselleria no consta que s'hagi contractat
cap persona per l'Institut balear d'Administració Pública
mitjançant contracte laboral ni de cap altre tipus.
Palma, 31 de març del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.
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M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 1070/92,
relativa a la creació de places a la guarderia infantil Verge de
la Salut.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 2 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
N)
Quan varen ésser transferits, d'acord amb el Decret
45/1982 de 22 de febrer, la relació de treballadors era la
següent:
-U na directora.
- Un metge.
- Un auxiliar d'infermeria.
- Un auxiliar de puericultura.
- Un cuiner.
-Un conserge.
- Un vigilant.
- Quatre netejadores.
Actualment el nombre de treballadors és:
- Una directora.
- Un auxiliar de clínica.
- Sis auxiliars de puericultura.
-Un cuiner.
-Un pràctic especialista en manteniment.
- Un ajudant de cuina.
- Un vigilant.
- Tres netejadores.
- Un metge.
Palma, 31 de març del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

O)
En allò que es refereix als mitjans i mecanismes que
el Govern balear ha posat o pensa posar en funcionament per
adequar els transports terrestres de mercaderies a la normativa
comunitària, cal fer constar que les actuacions de la Comunitat
Autònoma són en aquest sentit molt limitades, atès que
corresponen a l'Estat les competències en matèria de relacions
internacionals. Per això l'actuació de la Comunitat Autònoma
es limitarà a comprovar el compliment per part de les empreses
de transport dels reglaments comunitaris, així com el
compliment de les disposicions comunitàries que hagin estat
recollides alhora per la normativa interna espanyola.
Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1092/92,
relativa al compliment per part de l'aeroport de la normativa
acústica.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
P)
Atesa la competència de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori en relació a la protecció del
medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i
vibracions, consideram que no correspon a aquesta Conselleria
fer la valoració que solAlicita i suggerim al Sr. Diputat que es
dirigeixi a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques del Govern.
Palma, 11 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr:
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1091/92,
relativa a l'adequació dels transports de mercaderies per terra
a la normativa europea.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1095/92,
relativa a les accions derivades de la iniciativa Horizon de la
CE.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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Q)
S'han presentat els projectes següents en relació a la
iniciativa comunitària Horizon:
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Els serveis de la unitat administrativa del FSE i la
Coordinadora Nacional de la Iniciativa facilitaran
assessorament i assistència tècnica per a la correcta formulació
de les solAlicituds, que s'hauran de presentar en aquesta Unitat
abans del 2 de desembre del 1991.

PIB OBJECTIU 3.
- Talleres, manualidades para formación profesional
y ocupacional para personas desfavorecidas en proceso
terapéutico.
- Vida nueva.
-Podemos.
- Curso de Formación Profesional de Apoyo a la
rehabilitación social de jóvenes drogodependientes.
- Proyecto piloto Jovent: Centro de recursos
humanos.
- Programa socioeducativo en medio abierto.
-Manos libres.
PIB OBJECTIU 4.

Madrid, 12 de novembre del 1991.
El Secretari General de la Unitat Administrativa del
Fons Europeu:
Vicente Mora González.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1097/92,
relativa a les actuacions previstes amb el programa Petra.
Vos ho comunic perquè en tingueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

-Podemos.
- Curso de Formación ProfesionaI de apoyo a la
rehabilitación y reinserción social de j6venes
drogodependientes.
- Empleo con apoyo.
-Manos libres.

Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
R)

S'han aprovat els projectes següents:
- Vida nueva. hoc-78-Baleares.
- Patums. HOC-82-Baleares.
-Empleo con apoyo. HOR-84-Baleares.
Palma, 8 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

S'han duit a terme les actuacions següents:
- Jornada programa Petra II, realitzada a la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Palma, el dia 3 de
desembre del 1991. El seu objectiu va ser donar a conèixer
aquest programa d'acció comunitària sobre la formació
professional dels joves i la seva preparació per a la vida adulta
i professional.
Actuaren com a ponents:

ANNEX:
En les darreres setmanes s'ha negociat amb els
serveis de la Comissió de les Comunitats Europees la
distribució de les quantitats disponibles per als programes
operatius de les iniciatives EURO FORM, Horizon i NOT.
Pel que fa a la iniciativa Horizon, s'ha passat d'una
solAlicitud de 9.540 milions de pessetes a una disponibilitat de
2.548 milions a distribuir per mesures i objectius.
Com a conseqüència d'aquesta reducció, els
projectes que promou aquesta Comunitat Autònoma i que
figuren a la referència, poden assolir les quantitats que
s'indiquen a l'annex
1.

- Sra. Martine Quagebeur, GIEPP, França.
- Sr. Christian Tytgat, GIEPP, França.
- Sr. Hahlin, AtIantis, Alemanya.
- Sra. Margaret Whitehead, directora de l'oficina
Eurolaser de Londres per a la difusió de programes europeus.
- Sra. Ana García, representant per a Espanya de
l'assistència tècnica al programa Petra.
- Sr. F. J. Cubero, Secretari General Tècnic de la
Conselleria de Treball i Transports.
- Sr. Jaume Sureda, Director de l'ICE de la UIB.
- Sra. Mylène López, de la D.G. de Foment de
l'ocupació Acció Formativa de la conselleria.
- Projectes presentats:
* Petra Iniciatives Juvenils: Didac-91 i Marketing

Per a l'aprovació definitiva dels projectes, una
vegada acordada la decisió aprovatòria del programa operatiu,
es fa necessari ajustar les solAlicituds a les quantitats
indicades, completant en la seva integritat el formulari que
s'acompanya corn annex 2 i aportant els darrers elements de
transnacionalitat: projecte transnacional, certificació
d'inclusió del soci transnacional en el P .0. del país
corresponent, etc.

2000.
* Petra I: Petunia.
* Petra II: s'ha acusat rebut dels projectes presentats
que s'indiquen a continuació i s'adjunta un model:
- Torre Picasso.
- Clac.
- Car.
- Oficina.
- Ozono.
- Newstyle.
- Tourtram.
-Amapola.
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- Orientació professional de la dona sense feina.
- Programa de formació en economia i marketing

V.-INFORMACIÓ

turístic.

Ordre de Publicació

- Formació d'un equip d'enquestadores.
- Programa de formació per a la creació i posada en
marxa de petites empreses i comerços dirigits a dones joves.
- Curs per a la formació de secretàries de direcció
amb idiomes i informàtica d'oficina.
- Desenvolupament humà.
- Eurotop.
- Gestió administrativa per allotjaments turístics.
- Tècniques multimèdia.
- Informàtica per a la petita empresa.
- Teleinformàtica especial per a xarxes d'informació.
- Xarxa d'agències d'activitats turístic-culturals
locals.
- Ofimàtica.
- Disseny assistit per ordinador.
- Comptabilitat i tècniques aplicades a empreses.
Minusvàlids.
- ECO 2.000.
- La Trapa.
- Didàctic 2.000.
- Intermódulos.
- Centre de formació ocupacional.
- Telemarketing.
- Euromarketing.
-Siurell.
-F.LL.
- Documentalista 1.
- Documentalista 2.
- Promotur.
Palma, 8 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 12 de maig del 1992, es donà per assabentada
de la presentació de la credencial per part de la Diputada
Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de juny 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 23 de juny del 1992, a proposta del Lletrat
Oficial Major de la Cambra, aprovà el següent
EXPEDIENT 3/92 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA ENTRE
LES DIVERSES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES
El que subscriu, el Lletrat Oficial Major del Parlament
de les Illes Balears, en justificació a circumstàncies que
motiven la tramitació de l'expedient de modificació de crèdit,
mitjançant transferència entre les diverses partides del
pressupost vigent, té l'honor de sotmetre a la consideració de la
Mesa del Parlament la següent
MEMÒRIA

ANNEX:
Benvolgut Sr. Oliver:
La convocatòria de projectes Petra II per a l'acció II
del programa va quedar finalitzada el passat 17 de gener amb
un total de 169 projectes presentats a Espanya. Volem
agrair-li la seva participació i l'interès manifestat pel
programa.
El seu projecte amb títol: Gestió administrativa per
allotjaments turístics fou registrat amb el codi PETI1-140/92.
Actualment es duu a terme el procés de selecció; en una
primera fase, en el marc de la Instància Nacional de
Coordinació, i en una segona, en la Comissió de les
Comunitats Europees.
Pròximament, la Instància Nacional de Coordinació
-la secretaria tècnica de la qual s'ubica a la Direcció General
de Migracions, Paseo Pintor Rosales, 44- li comunicarà els
resultats d'aquest procés, en el qual han de quedar
seleccionats 16 projectes, quota finalment assignada a
Espanya.

Essent notòriament insuficient el crèdit corresponent
a les partides pressupostàries 15100 (Gratificacions) del Centre
de Cost 02, 62000 (Mobiliari i equip informàtic) del Centre de
Cost 01 i la partida 48000 (A famílies i institucions sense fi de
lucre) del Centre de Cost 03, del pressupost vigent del
Parlament, per a fer front a les obligacions que se'n deriven, es
proposa després d'un estudi detingut dels diversos conceptes
pressupostaris, realitzar una modificació de crèdit entre
aquests, i que s'adjunta de la següent forma:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
ALTA
CENTRE DE COST 01
62000 (Mobiliari i equip informàtic)

4.500.000

CENTRE DE COST 02
15100 (Gratificacions)

1.600.000

CENTRE DE COST 03
Rebi una cordial salutació.
48000 (A famílies i insta. s/fi lucre
Madrid, 18 de febrer del 1992.
Ana García Femenía.
Unidad Programas Europeos.

TOTAL

4.800.000
10.900.000

BAIXA
CENTRE DE COST 02
22709 (Altres treballs)
TOTAL

10.900.000
10.900.000

B.O.P.I.B. Núm. 38 - 26 de juny del 1992
Palma, a 5 de juny del 1992.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
Ordre de Publicació
C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 23 de juny del 1992, admeté l'escrit
RGE núm. 2375/92, presentat pel Diputat Hble. Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el
qual solAlicita que les preguntes RGE núm. 419/92, 1819/92,
1961/92 i 2070/92, que havien de ser contestades davant
Comissió, passin a ser amb solAlicitud de resposta escrita; i
acordà atendre la petició del Diputat pel que fa a la Pregunta
RGE núm. 2070/92, atès que conformement amb l'establert
per l'article 159.3 del Reglament de la Cambra, la resta de
preguntes a que fa referència l'escrit ja eren pendents de
resposta escrita per finalització del període de sessions.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juny del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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