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TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
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. Sebastià Serra, RGE núm. 715/92,
relativa a l’acolliment al programa Helios II.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 10 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart.
A)
El programa Helios II, tan sols existeix com a
projecte pels anys 92-96. A finals de l'any passat ens ha fet
entrega el Govern de la proposta del projecte, i esperam que
aquest programa sigui aprovat.
Com ja sabem totes les activitats comunitàries es
canalitzen a Espanya mitjançant l’Inserso i aquest encara no
ha estat transferit a la CAIB. No obstant això, atesa la
freqüent relació que mantenim amb aquest organisme, es
proposarà la nostra incorporació al programa Helios II, que
com és lògic estarà supeditat al compliment dels requisits que
s'estableixen en el programa i a la lliure decisió del centre o
centres que puguin incloure's en el conjunt de les activitats
que es preconitzen, i per últim a la selecció definitiva que es
realitzi. Creim que, en tot cas, serà factible realitzar a Balears
alguna activitat per al desenvolupament del sistema
d'informació Handynet, si se'ns concedeix autorització per
part de l’Inserso per incorporar-nos a aquesta xarxa
d'informació, mitjançant el CEAPAT (Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas).
Palma, 8 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
M. Hble. Sr:
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Per això, d’una primera anàlisi del projecte es pot
deduir que presenta objectius en els quals seria convenient
integrar-s’hi o almenys aconseguir participar com observadors,
a fi d'incorporar el major nombre possible d'experiències i
contrastar al mateix temps els aspectes positius de les
realitzacions que ja es duen a efecte a la nostra Comunitat
Autònoma.
Esperam que Helios II doni suport a les diverses
activitats que es desenvolupen ja a les Balears i a l’inici d'altres
que ens permetin colAlaborar en una més plena integració dels
discapacitats, tant físics com psíquics i sensorials.
Així, per exemple, ressaltam les accions específiques
en prevenció de les minusvàlues, activitat en la qual ja fa uns
anys es duu a terme una àmplia labor de sensibilització i de
control a través dels serveis de la Conselleria de Sanitat.
També pareix molt suggerent el conjunt d'accions
previstes per a l'atenció als minusvàlids en edat avançada, que
connecta perfectament amb els programes que en el si de la
Comunitat Autònoma es duen a terme amb el suport del Pla
concertat de prestacions bàsiques per a les corporacions locals
i la cofinançació de totes les administracions públiques.
Per aquestes activitats, així com per altres com són les
dificultats específiques de les dones minusvàlides o el
desenvolupament de l'ocupació i el turisme dirigit a
minusvàlids, necessitam encara conèixer el grau de finançació
que aporta la CEE, a fi de poder estudiar la nostra possible
implicació en base a les disponibilitats pressupostàries, tot això
supeditat a la lliure decisió dels possibles socis en cada
actuació, és a dir, ONG o associacions de minusvàlids, o
també, com a condició primària i ineludible, a l'aprovació per
part de l'organisme competent, que a Espanya, com se sap,
correspon als serveis centrals de l’Inserso.
De moment, l'única possibilitat que se'ns ha oferit
l’hem acceptada, solAlicitant la incorporació al sistema
Handynet, a fi de participar del sistema d'informació europeu
sobre la integració dels minusvàlids.
Per això i ja que el Programa Helios II encara no ha
estat aprovat, no existeix, diríem amb paraules més gràfiques,
no en podem fer cap valoració i, d'altra banda, la participació
en ell no depèn del Govern d'aquesta Comunitat Autònoma,
sinó de l'administració central de l'Estat malgrat, com hem
indicat, pensam propugnar la major participació possible en ell
de la nostra Comunitat Autònoma, si es dóna el cas.

Em complau de remetre-vos escrits de les
Conselleries de Sanitat i d'Economia que contenen la
contestació a la Pregunta formulada l'Hble. Sr. Sebastià Serra,
RGE núm. 752/92, relativa a la valoració del programa Helios
II.

Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver Capó.

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

El Govern de les Illes Balears entén que per fer una
valoració provisional caldria esperar que l'esmentat projecte del
Programa Helios II (1992-1996) sigui aprovat.

Palma, 3 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
B)
Les darreres comunicacions oficials de l’Inserso,
rebudes el passat mes de març, ens indiquen que el Programa
Helios II encara no ha estat aprovat, malgrat es confia que
aviat es pugui posar en marxa.

Fins i tot, encara que els objectius són positius i clars,
la lectura de l’avaluació provisional de les activitats derivades
del Programa Helios I (1988-1991) revela que les experiències
que s'han desenvolupat a Espanya han aconseguit resultats
satisfactoris, però de difícil aplicació a altres centres, per
manca de sistema de control i avaluació en la xarxa de Centres
de readaptació (cinc) i en les dues experiències d’integració
social del minusvàlid. Ha quedat clar tant el seu caràcter
innovador com asistemàtic per la qual cosa és difícil transferir,
fins després, aquest tipus d’experiències.
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Pel que fa a les expectatives per acollir-nos a aquests
programes, tan sols manca que una vegada aprovat i definit el
programa, els centres de Balears que compleixin els requisits
establerts estiguin disposats a seguir-los, i siguin seleccionats
pel Comitè nacional de l’Helios II.
Palma, 8 de juny del 1992.
EL CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l’Institut de
Relacions Europees que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l’Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 915/92,
relativa a la utilització del català a l’Institut de Relacions
Europees.
Vos ho comunic perquè en tengue coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Objectius del Projecte:
1.- Informar l’usuari de les nostres platges i ports de
les característiques més rellevants i de l’entorn.
2.- Indicar l’oferta cultural i de la naturalesa a l’entorn
d’aquestes platges i ports.
3.- Fomentar el respecte al medi ambient a través d’un
millor coneixement d’aquest.
4.- Difondre les denominacions correctes de la nostra
geografia a través d’una acurada correcció toponímica.
5.- donar una informació estàndard sobres les nostres
platges i ports, ressaltant alhora les peculiaritats de cada platja
i de cada zona.
L’element central d’aquest projecte és una sèrie de
cartells impresos per les dues cares.
En aquests cartells ressaltam:

Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
C)
Em plau d'informar-vos que la llengua catalana
s'utilitza habitualment a la documentació de l’Institut de
Relacions Europees.
El Director:
Fernando Lozano Hernando.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l'Institut de
Relacions Europees que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 916/92,
relativa a les activitats de l'Institut de Relacions Europees.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

- L’excelAlent qualitat de l’aigua i de l’arena de les
nostres platges i la bona integració a l’entorn natural.
- Els serveis que ofereixen les nostres platges a
l’usuari.
- Els espais naturals protegits per la llei.
- L’oferta cultural de l’entorn de la platja.
- La flora i la fauna terrestre i marina més
representativa de Menorca.
El projecte pilot s’ha desplegat per a onze platges
d’Eivissa i Formentera amb un èxit notable. El primer tiratge va
ser de 22.000 exemplars de 22 x 44cm i de 5.500 exemplars de
70 x 100cm en llengua catalana. Cinc mesos després es va fer
un segon tiratge de 66.000 exemplars (42 x 60cm) en castellà,
alemany, francès i anglès.
Així mateix, un adjunt la carta que acabam de rebre
del president de la Fundació Europea d’educació del medi
ambient, Sr. Ole Loving Simonsen, en la qual, a més de
felicitar-nos per aquest projecte, ens reconeix el valor per
obtenir la bandera blava.

Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

El Director:
Fernando Lozano Hernando.
No hi ha constància que la carta esmentada hagi estat

D)
La idea de dur a terme el projecte "Platges i pons
d'Europa” va sorgir en el si de l'equip que coordina la
campanya de les banderes blaves a Balears.

remesa.

L'Institut de Relacions Europees ha desplegat el
projecte en el disseny del qual han participat activament
experts en sanitat, en medi ambient, en cultura i en turisme i,
a més, ha comptat amb el valuós assessorament de la secció
espanyola de la Fundació Europea d'educació ambiental
(FEEE).

M. Hble. Sr:

Posteriorment, en el si de la Delegació permanent
per al turisme de l’Assemblea de les Regions d’Europa
(ARE), amb seu a Palma de Mallorca, els representants de
diverses regions d’Europa decidiren assumir el projecte
“Platges i ports d’Europa” i desplegar-lo a les regions
respectives.

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

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.
957/92, relativa als programes d'accés a l'ensenyament.

Palma, 5 de maig de 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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E)
Els programes que s'han desenvolupat en el marc del
Pla d’igualtat d’oportunitats per a la dona del Govern balear
dins el terreny de l’accés a l’ensenyament han estat els
següents:
- Programa d'educació permanent en colAlaboració
amb altres institucions.
- Programa d’integració al món laboral i formació
per a l’ocupació.
- Programa de convenis amb associacions per
l'organització de cursos puntuals de formació.
Quantes dones han participat?
Al primer programa d'educació permanent han
participat 6.516 dones.
Al segon programa d'integració al món laboral i
formació per a l'ocupació, 653 dones.
Al tercer programa mitjançant convenis amb
associacions per a l'organització de cursos per a formació,
2.938 dones.
De quines localitats?
Municipis: Alaior, Alcúdia, Algaida, Andratx,
Ariany, Artà, Calvià, Capdepera, Ciutadella, Costitx, Eivissa,
es Castell, es Mercadal, Esporles, Felanitx, Ferreries,
Formentera
Inca, Lloret de Vistalegre, Llubí, Llucmajor, Manacor, Maó,
Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Palma, Petra, Pollença,
Sant Joan, Sant Lluís, Sant Antoni, Santa Eugènia, Santa
Eulàlia, Santa Margalida, Sencelles, Sineu, son Servera i
Vilafranca.
Quins són els estudis que han cursat?
1) Diferents mòduls per aconseguir el títol de
graduat escolar.
Mòdul bàsic I:

- Llengua catalana I.
- Llengua castellana I.
- Matemàtica I.

Mòdul bàsic II:

- Llengua catalana II.
- Llengua castellana II.
- Matemàtica II.

Mòduls optatius: - Ocupacional.
- Ampliació cultural.
- Participació social i cívica.
- Oci i temps lliure.
2) Quant a cursos de formació ocupacional el
Govern balear està duent a terme un programa que compta
amb els següents apartats:
- Fusteria bàsica II.
- Edició informàtica impressió.
- Empleades de la llar.
- Anglès professional.
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- Documentalista.
- Treballadora familiar (Montuïri)
- Venedora immobiliàries.
- Monitora esportiva,
- Monitora temps lliure.
- Auxiliar ajuda domiciliària (Eivissa)
- Directora petites empreses.
- Gestió financera .
- Secr. of. tec. immobiliària.
- Tec. mant. ordinadors (Manacor)
- Tec. mant. ordinadors (Campos)
- Operadora ordinadors.
- Tec. mant. ordinadors (Inca)
- Venedora comerç.
- Especialista rètols lluminosos.
- Informàtica paquets integrats.
- Disseny gràfic publicitari.
- Informàtica AAVV.
- Gestió hotelera per ordinador.
- Informàtica tècnica empreses.
- Anglès professional.
- Disseny art finalista.
- Superior turístic.
- Fusteria bàsica.
- Venedora productes informàtics.
- Venedora productes alimentaris.
- Auxiliar tercera edat (Inca)
- Auxiliar tercera edat (Manacor)
- Recursos humans (UNED)
- Animadora turrstica (Manacor)
- Animadora turística (Menorca)
- Vendes i màrqueting.
- Recepcionista.
- Animadora turística rural.
- Comandaments intermedis CEE.
- Auxiliar ajuda domiciliària (Costitx)
- Monitora temps lliure (Eivissa)
- Gestió i control inf. empreses.
- Oficial tec. construcció lB.
- Venedora comerç alimentació.
- Venedora comerç cap. professional.
- Documentalista I.
- Jardineria.
- Luminotècnica espectacles.
- Treballadora familiar (Eivissa)
- Sastreria espectacles.
- Processadora de texts.
- Material didàctic.
- Auxiliar ports esportius.
- Secretària de direcció.
- Assistència tècnica infermeria.
- Promotores d'ocupació.
- Formació comercial.
- Tall i confecció.
- Gestió empresarial.
- Secretariat europeu d'empreses.
- Comandaments intermedis AAVV.
- Tècnica aparador del calçat.
-Tec. espec. protec. i exper. animal.
- Experts exper. aval. impacte ambiental.
- Alemany turístic.
- Iniciació autoedició.
En aquest apartat cal destacar que 653 doncs varen
efectuar algun curs d'especialització o el finalitzen en aquests
moments.
3) Respecte al tercer bloc d'actuacions en aquesta
matèria que fa referència a formació mitjançant convenis amb
associacions per tal de descentralitzar i fomentar el teixit
associatiu, es varen signar en la convocatòria del 1991 els
següents convenis per formació molt específics com:
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- Restauració de mobles.
- Cordadura de cadires.
- Formació d'empresàries.
- Formació d'agents comercials.
Convenis:

1.- Conveni de colAlaboració amb el Ministeri
d'Afers Socials.
2.- Conveni de colAlaboració amb el Consell Insular
de Menorca.
3.- Conveni de colAlaboració amb el Consell de
dones de les illes.
4.- Conveni de colAlaboració amb el Centre de
dinàmica cultural Altior.
5.- Conveni de colAlaboració amb la Federació de
Bàsquet.

Sembla que el Govern de l'Estat ens remet a la
informació que facilitava en l’escrit de 16 de juliol del 1991,
adreçat a la Generalitat de Catalunya, on diu textualment:" ..
ahora mismo no se puede hacer nada para atender vuestra
demanda ya que el programa está cerrado. Será a los dos años
cuando se plantee la revisión del mismo y en ese momento
volveremos a pelear porque el programa Lingua recoja el resto
de las lenguas oficiales del Estado español y esta Resolución
del Parlamento puede ayudar para que el resto de los estados
miembros sean sensibles a apoyar igualmente tal decisión."
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:
En aquests moments continuam treballant en una
línia intensa per potenciar tot el referent a formació per a les
dones, perquè som ben conscients de la importància que té la
formació educativa en els seus distints nivells, per poder
arribar a una igualtat real i efectiva.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.

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.
962/92, relativa a la relació entre immigració i analfabetisme.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig 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. Sebastià Serra, RGE núm.
959/92, relativa al reconeixement del català pel programa
Lingua.

G)

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

És necessari recordar, de bell nou, que les
competències en educació d'adults corresponen al MEC, així
com els estudis derivats de la seva aplicació. L'aportació
econòmica de la conselleria a aquest programa permet
únicament donar suport complementari a l'ensenyament
d'adults de la Mancomunitat del Pla, Inca, Manacor i
associacions de Palma, a més de Menorca i Eivissa.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports no
disposa d'un estudi detallat sobre la relació entre immigració i
analfabetisme per localitats i per illes i d'acord amb el lloc de
procedència dels immigrants.

F)
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en
data 26 de juliol del 1991, adreçà escrit al ministre Sr. Solana
per instar el Govern espanyol a fer efectius els acords de la
Resolució del Parlament Europeu, d'11 de desembre del 1990,
sobre la incorporació de la llengua catalana en el programa
Lingua.
Ja que la Generalitat de Catalunya havia procedit
d'igual manera, aquesta actuació generà nombrosa
correspondència entre els representants d'ambdues comunitats
autònomes, que, en aquest cas, solAlicitaven la mateixa petició
al Govern de l'Estat.
El Govern balear, a través de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, no rebé resposta a la seva
solAlicitud i potser tampoc no la rebé la Generalitat de
Catalunya, perquè, en escrit de 4 de novembre del 1991, la
Direcció General de política lingüística ens solAlicità
explícitament si havíem rebut resposta o no.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.

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. 989/92,
relativa als plans de lluita i prevenció d'incendis forestals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 12 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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H)
1.- Les competències en matèria de prevenció,
vigilància i extinció (llevat de la cobertura aèria) d’incendis
forestals corresponen exclusivament a la CAIB, d’acord amb
el que disposa el Decret de Transferències.
Per això, en cap moment s’ha retallat la participació
estatal en matèria de lluita contra incendis forestals.
2.- No obstant això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació (MAPA) va publicar el 21 de març del 1988
una ordre ministerial per la qual s’aprovava el I Pla d’accions
prioritàries contra incendis forestals, que va constituir una
autèntica via de cofinançació d’inversions amb les CC.AA.
Endemés, la CEE, d’acord amb el que estableix el
Reglament 3259/1986, sobre protecció dels boscs davant els
incendis forestals, aprovà el 1988 el Projecte quadriennal
elaborat per la CAIB de prevenció d’incendis a la comarca
pilot d’Artà.
Per últim, i en l’actualitat, el Govern balear està
compromès en el Pla d’inversions previst en el Programa
operatiu en què hi participen la CEE, l’Administració Central
i la CAIB.

a) Mentalitzar i subvencionar el pescador perquè
s'esforci en millorar i mantenir una qualitat inicial i una frescor
que es pugui evidenciar davant el consumidor, mitjançant el
"prerefredament", sobretot durant els mesos d'estiu amb altes
temperatures ambientals.
b) Inspeccions de control de factures de peix fresc del
dia als mercats i parades de venda i consum, per poder
determinar amb garanties d’èxit l’origen real dels productes en
venda com a frescs.
c) Edició i distribució d'un fullet per al consumidor,
mostrant les qualitats determinants de la frescor a simple vista,
combinat amb la normalització lingüística i l'edició d'unes
làmines amb totes les espècies amb presència real o potencial
en els mercats de les illes i procedents del mar balear.
Per descomptat, ets dubtes en el bon resultat de les
inspeccions de factures, en el control dels mercats, afegit a la
manca de mentalització per part del sector en la necessitat de
millorar la qualitat i frescor dels productes de la pesca del dia,
han impedit de moment una acció concreta de desenvolupament
de la QC en els nostres mercats; pensam que l'homologació de
llotges, la Directiva de la CEE (91/493/CEE) junt a una millora
de l'estructura, han de millorar la comercialització del peix
fresc.

Tot això corrobora l’interès existent per part del
Govern balear per obtenir totes aquelles fonts de finançació
possibles amb el fi d’incrementar les inversions públiques a
Balears.
Palma, 9 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:

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. 991/92,
relativa a les causes per la baixada de captures de jonquillo i
cabotí.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

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.
990/92, relativa a la concessió de denominació d'origen per
productes agroalimentaris.
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)
Dins el conjunt dels productes agroalimentaris,
potser els procedents de l'activitat pesquera són els que
majors dificultats ens han plantejat en el moment d'intentar
aplicar la QC, frenant fins el moment els intents de la seva
implantació.
Els motius són evidents, i estan sempre relacionats
amb les dificultats d’una inspecció en els mercats, centrada en
determinar l’origen real d’una producció no manufacturada i
accessible fàcilment a la mescla amb espècies iguals
procedents d’una “importació” refrigerada o fins i tot
congelada i que s’ofereix al consumidor com a producció del
mar balear.
Les actuacions per poder arribar a aplicar o
identificar en els mercats la producció de fresc a la pesca
balear amb l’etiqueta QC ja s’han iniciat:
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Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
J)
1.- La Conselleria té muntada des del 1989 una xarxa
d'informació de tots els ports pesquers de les Illes Balears.
Actualment, i encara no ha acabat la temporada 91-92, encara
no disposam de Les dades estadístiques, com és natural. És per
això que no ens atrevim, ni podem, considerar una minva o un
increment de les captures de jonquillo d'aquesta temporada.
Però s'ha detectat un manteniment dels preus de venda, fins i
tot amb qualque baixada el mes de març, que podria donar lloc
a suposar almanco una estabilitat respecte a la temporada
anterior.
No conec les fonts d'informació estadística del Sr.
Moragues que li demostren una disminució de la producció de
jonquina i cabotí CD aquesta temporada. És per això que
pensam que no disposa de dades numèriques, ja que en aquest
cas les inclouria, evidentment, i pens que es tracta d'un fet molt
habitual en el sector -els "rumors de moll"- que sense fonament
moltes vegades van lligats a interessos molt particulars.
2.- La conselleria mai no ha considerat ni ha establert
llicències de pesca de jonquillo, sinó una quota màxima de
captura, limitant les captures diàries i per embarcació a 40 o 50
kgs, segons les zones de pesca. I es fixà una quota sobre la base
científica d'un treball d'investigació sobre la pesca artesanal
que fins i tot fou cofinançat per la CEE.
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Finalment, i en relació a la pregunta anterior, no
comprenc, Sr. Moragues, quina és la situació real a la que
vostè fa referència.
3.- Les mesures a què vostè es refereix ja es
prengueren a partir de l'any 1985, amb l'ordenació
autonòmica d’aquesta activitat pesquera estacional. Per les
seves característiques biològiques, tant el jonquillo com el
cabotí (Aphia i Pseudaphya) apareixen a les nostres aigües
des del mes de novembre fins el mes de maig-juny, en una
concentració genètica (reproductora) costera. En el mes de
novembre la concentració s'inicia amb l’”stock”de juvenils de
talla i escàs valor comercial; ja des de desembre s'incrementa
la talla i a partir de mitjans de març es dóna la fase
reproductora que s’allarga fins el juny. Acaba la temporada
amb la posta d’ous en el fons (no són planctínics) i els
supervivents moren després d’un any de vida.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l’entitat Ifebal
que conté la contestació a la Pregunta formulada per l’hble. Sr.
Planells, RGE núm. 997/92, relativa a l’assegurança de
responsabilitat civil pels riscs de l’Expo 92.
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
K)
- El Govern balear té una pòlissa multirisc i de
responsabilitat civil.

Les mesures de la conselleria han estat, en primer
lloc, limitar amb una veda la duració de la temporada,
limitant-la als mesos de novembre a març, i deixant per abril,
maig i juny l’”stock” reproductor que ha de garantir
l’autorenovació de l’”stock” per a la temporada següent. La
segona mesura de protecció ha estat fixar unes quotes de
captura per embarcació i dia.
Pens, Sr. Moragues, que molt pitjor que l’activitat
pesquera és i serà l’extracció d’arena per a la regeneració de
platges, i això ho ha fet el MOPU (administració central), no
el Govern balear que el que ha fet ha estat ordenar l’activitat
per a la protecció del recurs.
Si realment es pot arribar a determinar un descens a
la producció 91-92, no serà aquesta la causa?
4.- Per descomptat que s'ha augmentat la vigilància
durant tota la temporada, s'han controlat les quotes d'una
manera rutinària i, arribat el mes de març, la vigilància ha
estat diària i reforçada amb inspectors procedents de les altres
illes, amb un inspector diferent eada setmana. Els resultats
d'aquestes inspeccions han estat mínims quant a infraccions.
5.- Ja des del 1990, 1991 i 1992, s'han intentat
traslladar tècnics artesanals especialistes en pesca de
jonquillo a Menorca i Sant Antoni (Eivissa) ja que estàvem
informats que en aquestes illes existia el jonquillo amb una
estacionalitat similar a la mallorquina. La qualitat
gastronòmica d'aquesta espècie pensam que podria arribar a
cobrir (com en el cas de Mallorca) el període anterior a l’1 de
març, en què s'inicia la pesca de la llagosta, ampliant aixi les
possibilitats de l'estacionalitat de la pesca artesanal, des del
punt de vista econòmic del pescador.

- 2.000 milions i 10.000 milions, respectivament.
- AXA-Mare Nostrum i Mapfre, respectivament.

M. Hble. Sr:
Em complau remetreu-vos escrit de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l’Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1013/92,
relativa als contractes de prestació de serveis a Semilla.
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.
L)
Les persones que mitjançant contractes de prestació de
serveis o qualsevol altre tipus de relació laboral i econòmica,
que han prestat serveis a l'empresa pública “Serveis de millora
agrària, SA” des del dia 1 de gener del 1991 fins a la data, són
les següents:
12-12-91
Antonio Francisco Sastre Mas
Factura núm. 2
Per l'estudi i planificació de cursos de formació
professional agrària.
Import, 705.862 ptes.

S'han tengut reunions, s'han fet ofertes que no
comportaven cap despesa per a les confraries de Menorca i
Eivissa, s'han planificat i redactat projectes i programat
subvencions en coordinació amb els consells insulars, però el
sector no s'ha mostrat interessat en introduir aquesta activitat
a les seves illes i mercats i evidentment no se'l pot obligar.

31-1-92
Antonio Francisco Sastre Mas
Factura núm. 3
Per la planificació i coordinació de cursos de formació
professional agrària durant el mes de gener del 1992.
Import, 235.394 ptes.

De totes maneres i per a la temporada 92-93
seguirem insistint.

28-2-92
Antonio Francisco Sastre Mas
Factura núm, 4
Per la planificació i coordinació de cursos de formació
professional agrària durant el mes de febrer del 1992.
Import, 235.394 ptes.
Palma, 3 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.
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M. Hble. Sr:
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N)
De la Cruz Lagunero, José Mª
(notari)

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. 1015/92,
relativa als contractes de prestació de serveis a Foment
Industrial.

Feina realitzada: escriptura.
Palma, 10 d’abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 26 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
M)
En relació a la pregunta precedent, aquesta
Conselleria informa que les persones que han mantingut
relacions professionals amb Foment Industrial, SA i han
presentat factura o minuta des de l'1 de gener del 1991 fins
ara són les que es relacionen a continuació i pels conceptes i
quantitats que s'indiquen:
- Jorge Mateu Vadell,
Treballs tècnics

420.000 ptes.

- Fco. Monserrat Amengual,
Assessoria fiscal comptable

330.000 ptes.

27.597 ptes.

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. Pere Sampol, RGE núm.
1030/92, relaliva als contractes de prestació de serveis a
l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
O)

- Onofre Juan Sastre,
Disseny artístico-promocional

130.000 ptes.

- M.T. Blanes Castañer,
Treballs assessoria jurídica

210.000 ptes.

- Joaquín Fortuny Salas,
Confecció nòmines i S.S.

33.600 ptes.

- Miguel Ángel Borrás Llabrés,
Gerent

987.157 ptes.

- Guillermina González Letosa,
Trabajos administrativos

41.173 ptes.

- Inmaculada Sureda Perera,
Trabajos administrativos

41.173 ptes.

- Juan Bestard Ribot,
Gestiones de colaboración 118.000 ptes.
- Sebastián Rigo Maimó,
Reportajes audiovisuales

22.847 ptes.

L'Institut d'Estudis Baleàrics, tal i com s'estableix a
l'article segon del Decret 95/1986, de 6 de novembre,
d'aprovació dels nous estatuts de l'IDEB, té com a finalitats el
foment de la investigació, l'edició i la distribució sobre temes
balears.
En l'exercici d'aquests objectius fundacionals, l'IDEB
dóna suport i colAlabora, en la mesura de les seves
disponibilitats pressupostàries, amb els investigadors de totes
les àrees de la ciència en els temes relacionats amb les illes
Balears. Suport i colAlaboració que es concreta anualment en el
pla d'activitats, el qual i d’acord amb el previst a l'article desè
de l'esmentat decret és informat pel Consell acadèmic de
l'Institut, constituït per destacats membres d'institucions i
entitats culturals de les Balears.
Així, i en aplicació de les finalitats esmentades, s'han
generat els pagaments de les activitats que a continuació
s'adjunten.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.
ANNEX

M. Hble. Sr:
1991
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. Pere Sampol, RGE núm. 1020/92,
relativa als contractes de prestació de serveis al Servei
d'aqüicultura marina.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Nom: Martí Gelabert Beltrán.
Quantitat: 45.900 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb les activitats de l'IEB
per distribució publicacions.
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Nom: Francesc Figuerola Villalonga.
Quantitat: 51.000 ptes.
Concepte: Correcció de la revista Estudis Baleàrics
números 37 /38.

Nom: Jordi Gàlvez i Pasqual.
Quantitat: 85.000 ptes.
Concepte: Treballs projecte investigació La llengua
de Crisfóbal Colón.

Nom: Gabriel Janer Manila.
Quantitat: 63.750 ptes.
Concepte: Llibre La generació poètica dels 50 Arbre de flames.

Nom: Lluís Plantalamor.
Quantitat: 23.800 ptes.
Concepte: Ponent X Jornades estudis històrics locals.

Nom: Joan M. Fiol Amengual.
Quantitat: 88.750 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb la labor editorial de

Nom: Esteban Sarasa.
Quantitat: 50.400 ptes.
Concepte: Conferenciant al seminari "Política,
finances i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana als Països
Catalans".

l'IEB.
Nom: Auditors i consultors.
Quantitat: 106.700 ptes.
Concepte: Assessorament gestió econòmica de

Nom: Manuel Sánchez Martínez.
Quantitat: 30.600 ptes.
Concepte: Ídem.

l'IEB.
Nom: Florenci Sastre Portella.
Quantitat: 15.300 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Armando Ibáñez Martínez.
Quantitat: 38.250 ptes.
Concepte: Distribució de les publicacions de 1'IEB.

Nom: Benjamí Costa Ribas.
Quantitat: 30.550 ptes.
Concepte: Ponent X Jornades estudis històrics locals.

Nom: Antoni Llull Martí.
Quantitat: 21.250 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb les publicacions de
l'IEB i la distribució.
Nom: Francesc Alburquerque García.
Quantitat: 85.000 ptes.
Concepte: ColAlaboració en la pelAlícula Sa Fosca.

Nom: Guillem Rosselló Bordoy.
Quantitat: 271.970 ptes.
Concepte: Per les bestretes realitzades com a
coordinador de les X Jornades estudis històrics locals.

Nom: M. Asunción Pia García de la Cruz.
Quantitat: 50.000 ptes.
Concepte: Treball d'investigació i preparació de
l'edició Dos casaments d'Eivissa.

Nom: Joan Verdera Escandell.
Quantitat: 17.200 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació La llengua de
Cristóbal Colón.

Nom: Joan Sastre Quetglas.
Quantitat: 21.250 ptes.
Concepte: ColAlaboració publicacions de l'IEB.
Nom: Joan Pou Muntaner.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: confecció llibre El comerç amb les
Amèriques.

Nom: Antoni Picazo Muntaner.
Quantitat: 128.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació El colAlegi Fide en
el marc de la política econòmica de Carles II.
Nom: Joan Verdera Escandell.
Quantitat: 10.145 ptes.
Concepte: Gestions relacionades llibre "El general
Vara del Rey y el Caney".

Nom: Bartomeu Font Obrador.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre "Padre Viejo".
Nom: Jaume Sastre Moll.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre Menorquins a la
Florida.
Nom: Anna Cortadellas.
Quantitat: 340.000 ptes.
Concepte: Correcció de proves de Llibre de virtuts
e de pecats.
Nom: Jordi Cerdà i Subirachs.
Quantitat: 85.000 ptes.
Concepte: Treballs projecte investigació La llengua
de Cristóbal Colón.
Nom: Francesc Vidal i Pons.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb les publicacions de
l'IEB.
Nom: Lola Badia Pàmies.
Quantitat: 255.000 ptes.
Concepte: Correcció proves Llibre de virtuts e de
pecats.

Nom: Felip Cirer Costa.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre El Pare Antoni Guasch i
Bufí.
Nom: Antoni Gili Ferrer.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre Antoni Llinàs, apòstol
d'apòstols.
Nom: Joan Verdera Escandell.
Quantitat: 42.500 pIes.
Concepte: Confecció llibre "El general Vara del Rey
y el Caney".
Nom: Guillem Mateu Mateu.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre "Micropalentología
sedimentaria del Caribe".
Nom: Joan Verdera Escandell.
Quantitat: 135.604 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació La llengua de
Cristóbal Colón.
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Nom: Bartomeu Font Obrador.
Quantitat: 251.150 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació Els mallorquins
a la Nova Espanya. Segles XVII-XVX.
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Nom: José M. Martínez Carrión.
Quantitat: 44.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Ana M. Conde Riera.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb les publicacions de
l'IEB.

Nom: Pau Cateura Bennassar.
Quantitat: 26.325 ptes.
Concepte: Coordinació del seminari "Política,
finances i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana als Països de la
Corona d'Aragó”.

Nom: Gabriel LLompart Moragues.
Quantitat: 216.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació La iconografia
com a suggeridora de la mentalitat dels mallorquins a
l'època del descobriment.

Nom: Carles Manera Erbina.
Quantitat: 48.000 ples.
Concepte: Coordinació del seminari "Problemes
metodològics per al tractament de sèries temporals sobre
indústria i comerç".

Nom: Antoni Marimon Riutort.
Quantitat: 104.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigadó L'emigració de les
Illes Balears a Amèrica.

Nom: Ramón Molina de Dios.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Presentació ponències al seminari
"Problemes metodològics per al tractament de sèries temporals
sobre indústria i comerç”.

Nom: Laura M. Marcús Maimó.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb les publicacions de
l'IEB.
Nom: Rosa M. Calafat Vila.
Quantitat: 88.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació L'emigració de les
Illes Balears a Amèrica.
Nom: M. Ant. Manresa Montserrat.
Quantitat: 104.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Antònia Ripoll Martínez.
Quantitat: 120.000 ptes.
Concepte: Idem.
Nom: Joan Buades Crespí.
Quantitat: 96.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Arnau Company Matas.
Quantitat: 40.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Margalida Mas Barceló.
Quantitat: 104.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Sebastià Serra Busquets.
Quantitat: 120.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Gabriel Verd Martorell.
Quantitat: 184.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació L'origen de
Cristóbal Colón.
Nom: Paulino Iradiel.
Quantitat: 32.700 ples.
Concepte: Conferenciant al seminari “Política,
finances i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana als Països de la
Corona d'Aragó”.
Nom: Natividad de la Puerta.
Quantitat: 60.300 ptes.
Concepte: Conferenciant al seminari "Problemes
metodològics per al tractament de sèries temporals sobre
indústria i comerç".

Nom: Pilar Pérez.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Antoni Pujol.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Pilar Gayoso.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Joana M. Escartín.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Fernando Pujalte.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Antoni Pujol.
Quantitat: 8.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Jesús García Marín.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: ColAlaboració activitats V Centenari.
Nom: Eveline Bugnon.
Quantitat: 83.640 ptes.
Concepte: Traducció simultània col Aloqui
internacional "Captius i esclaus a l'antiguitat i al món modern".
Nom: Pere Fullana Puigserver.
Quantitat: 24.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació L'emigració de les
Illes Balears a Amèrica.
1992
Nom: Joan Verdera Escandell.
Quantitat: 107.750 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació La llengua de
Cristóbal Colón.
Nom: Eveline Bugnon.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Traducció simultània
internacional Estudis històrics Balears i Amèrica.

Congrés
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Nom: Jaume Verdera Verdera
Quantitat: 16.950 ptes.
Concepte: Conferenciant Congrés internacional
Estudis històrics Balears i Amèrica.

Nom: Elena Pittaluga Fonseca.
Quantitat: 135.400 ptes.
Concepte: Projecte d’investigació Tràfic comercial i
tràfic humà. Les relacions entre Balears i Amèrica 1820-1930.

Nom: M. Carme Bosch.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Comunicant Congrés internacional
Estudis històrics Balears i Amèrica.
Nom: Joan Buades Crespí.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Elena Pittaluga Fonseca
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Comunicació congrés internacionals
Estudis històrics Balears i Amèrica.

Nom: Pere Fiol Tornilla.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Romà Pinya Homs.
Quantitat: 102.000 ptes.
Concepte: Coordinador Congrés internacional
Estudis històrics Balears i Amèrica.
Nom: Maria J. Massot Ramis.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Comunicant Congrés internacional
Estudis històrics Balears i Amèrica.
Nom: Jesús García Marín.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Jordi Cerdà Subirachs.
Quantitat: 99.450 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació La llengua de
Cristóbal Colón.
Nom: Marc Baldó Lacomba.
Quantitat: 17.400 ptes.
Concepte: Comunicant Congrés internacional
Estudis històrics Balears i Amèrica.
Nom: Margalida Enrich Mascaró.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre Austràlia: or i
missioners.
Nom: Jaume Amengual Vicenç.
Quantitat: 42.500 ptes.
Concepte: Confecció llibre En Joan Colom, àlies
Cristóbal Colón.
Nom: Jordi Gálvez Pasqual.
Quantitat: 134.118 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació La llengua de
Cristóbal Co1ón.
Nom: Miquel Serra Rullán
Quantitat: 63.750 ptes.
Concepte: ColAlaboració amb la distribució de les
publicacions d'IEB.
Nom: Carles Manera Erbina.
Quantitat: 633.250 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació Tràfic comercial
i tràfic humà. Les relacions entre Balears i Amèrica
1820-1930.

Nom: Antoni Marimón Riutort.
Quantitat: 16.000 ptes.
Concepte: Projecte d’investigació L’emigració de les
Illes Balears a Amèrica.
Nom: Sebastià Serra Busquets.
Quantitat: 38.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Pere Fullana Puigserver.
Quantitat: 16.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Antònia Ripoll Martínez
Quantitat: 16.000 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Pau J. Server Rotger.
Quantitat: 56.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació Importància del
descobriment d'Amèrica dins l'obra evangelitzadora.
Nom: Josep J. Pons Fraga.
Quantitat: 425.000 ptes.
Concepte: Projecte d'investigació
menorquina a la Florida del segle XVIII.

L'emigració

Nom: Miquel Serra Rullán.
Quantitat: 17.000 ptes.
Concepte: ColAlaboració organització Congrés
internacional Estudis històrics Balears i Amèrica.
Nom: M. Ant. Manresa Monserrat.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Comunicació Congrés internacional
Estudis històrics Balears i Amèrica.
Nom: Antoni Picazo Muntaner.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Josep Juan Vidal.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Marc Baldó Lacomba.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Pilar Gayoso.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Joana Escartín.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Gonçal López Nadal.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.
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Nom: Antoni Marimón Riutort.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Onofre Vaquer Bennassar.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Pau Cateura Bennassar.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Joan Verdera Escandell.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: José M. de Domingo.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Antoni Gili Ferrer.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Pau Server Rotger.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Antònia Ripoll Martínez.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Gabriel Verd Martorell.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Joan Marí Tur.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Xavier Pastor Quijada.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Rafel Alcover González.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Jerònia Pons Pons.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Pere Estelrich Massutí.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Andreu Ponç.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Fèlix Carmona Moreno.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Xavier Carbonell.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Joan Rosselló Lliteras.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Pere Salvà Tomàs.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Ricard Urgell Hernández.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Francesc Riera Montserrat.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Jaume Verdera Verdera.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Joan Miralles Montserrat.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Carme Manera.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Rosa M. Calafat Vila.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Joan Matamalas González.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Joan Parets Serra.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Jaume Sastre Moll.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Felip Cirer Costa.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Pilar Gonzalvo Aizpuru.
Quantitat: 30.000 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Arnau Company Matas.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Ana Jofre Cabello.
Quantitat: 30.000 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Manuela Alcover Lladó.
Quantitat: 10.200 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Franco Cardini.
Quantitat: 30.000 ptes.
Concepte: Ídem.
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Nom: Bezalel Nardiss.
Quantitat: 105.000 ptes.
Concepte: Ídem.

ANNEX
1991

Nom: Norman Neuerburg.
Quantitat: 105.000 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Figuerola Villalonga, F.
Quantitat: 650.000 ptes.
Concepte: Assistència tècnica I.B.E.

Nom: Jocelyn Hillgarth.
Quantitat: 105.000 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Lladó Massot, Mª Elena.
Quantitat: 117.647 ptes.
Concepte: Treballs a l'arxiu.

Nom: Antoni Mut Calafell.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.

Nom: Company Lemaur, Miguel.
Quantitat: 129.412 ptes.
Concepte: Repartiment correspondència.

Nom: Jaume Ensenyat Julià.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Maria Barceló Crespí.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Bartomeu Escandell Bonet.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Sebastià Serra Busquets.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Carles Manera Erbina.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Bartomeu Font Obrador.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.
Nom: Frederic Udina Martorell.
Quantitat: 29.750 ptes.
Concepte: Ídem.

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. Pere Sampol, RGE núm.
1032/92, relativa als contractes de prestació de serveis a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
P)
En relació a quines han estat les persones que,
mitjançant contractes de prestació de serveis o qualsevol altre
tipus de relació laboral i econòmica, han presentat factures o
minutes a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, us
adjuntam una relació detallada, amb especificació del nom, la
quantitat percebuda i la feina realitzada des de l'1 de gener
fins a l'actualitat.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.

Nom: Pons Gual, Bartolomé.
Quantitat: 611.764 ptes.
Concepte: Ordenació arxiu
Conselleria.

docum.

ecom.

Nom: Mut Cantarellas, Francesca.
Quantitat: 223.530 ptes.
Concepte: Classificació arxiu.
Nom: Company Lemaur, Miguel.
Quantitat: 117.648 ptes.
Concepte: Arxiu gabinet.
Nom: Pons Salom, Antonio.
Quantitat: 149.800 ptes.
Concepte: Catalogació i arxiu biblioteca.
Nom: Ferriol Llull, Antònia.
Quantitat: 139.066 ptes.
Concepte: Catalogació fons infantil.
Nom: Mut Cantarellas, Francesca.
Quantitat: 111.765 ptes.
Concepte: Ordenació i classificació arxiu.
Nom: Pons Salom, Antonio.
Quantitat: 299.600 ptes.
Concepte: Treball de catalogació fons biblioteca.
Nom: Pons Salom, Antonio.
Quantitat: 149.800 ptes.
Concepte: Treball de catalogació fons biblioteca.
Nom: Garau Alemany, mercè.
Quantitat: 749.000 ptes.
Concepte: Traducció al català memòria Conselleria.
Nom: Ferriol Llull, Antònia.
Quantitat: 278.132 ptes.
Concepte: Catalogació fons biblioteca infantil.
Nom: Ferriol L1ull, Antònia.
Quantitat: 139.066 ptes.
Concepte: Catalogació fons biblioteca.
Nom: Company Lemaur, Miguel.
Quantitat: 117.648 ptes.
Concepte: Arxiu gabinet.
Nom: Company Lemaur, Miguel.
Quantitat: 58.824 ptes.
Concepte: Realització memòria.
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Nom: Pons Salom, Antonio.
Quantitat: 149.800 ptes.
Concepte: Catalogació i arxiu fons biblioteca.

Nom: Riera Fons, Carles,
Quantitat: 75.000 ptes.
Concepte: Impartició classes català.

Nom: Ferriol Llull, Antònia.
Quantitat: 139.066 ptes.
Concepte: Catalogació fons infantil.

Nom: Jaume Oliver, Jaime,
Quantitat: 80.000 ptes.
Concepte: ColAlaboració model educació.

Nom: Company Lemaur, Miguel.
Quantitat: 58.824 ptes.
Concepte: Realització memòria.

Nom: Estévez González, M. Àngels.
Quantitat: 135.294 ptes.
Concepte: Traducció català model educació.

Nom: Coll Conesa, Jaime.
Quantitat: 525.000 ptes.
Concepte: Carta arqueològica Sóller i Fornalutx.

Nom: Montserrat Ferrer, Miguel.
Quantitat: 117.647 ptes.
Concepte: Revisió bibliogràfica fons cultural.

Nom: Torres Orell, Francesca.
Quantitat: 2.050.000 ptes.
Concepte: Carta arqueològica Manacor i Ses

Nom: Janer Manila, Gabriel.
Quantitat: 117.647 ptes.
Concepte: ColAlaboració “Mestres i artistes".

Salines.
Nom: Merino Santisteban, J.
Quantitat: 2.050.000 ptes.
Concepte: Carta arqueològica Manacor i Ses
Salines.
Nom: Porcel Gomila, Gabriel.
Quantitat: 2.200.000 ptes.
Concepte: Estudis preservació monuments Porreres.
Nom: Pons Homar, Gabriel.
Quantitat: 2.200.000 ptes.
Concepte: Estudis preservació monuments Porreres.
Nom: Alemany Garrido, Luisa.
Quantitat: 34.004 ptes.
Concepte: Minuta treballs biblioteca.
Nom: Vanrell Sureda, Agnès.
Quantitat: 38.640 ptes.
Concepte: Classes català aula 3ª edat.
Nom: Vanrell Sureda, Agnès.
Quantitat: 41.216 ptes.
Concepte: Classes català aula 3ª edat.
Nom: Vanrell Sureda, Agnès.
Quantitat: 23.184 ptes.
Concepte: Classes català aula 3ª edat.
Nom: Antich Oliver, Catalina.
Quantitat: 374.999 ptes.
Concepte: Assessorament lingüístic.
Nom: Hernández Terrassa, Francesca.
Quantitat: 374.999 ptes.
Concepte: Traducció textos.
Nom: Pons Amengual, Mª Rosa.
Quantitat: 374.999 ptes.
Concepte: Traducció documents administratius.
Nom: Valero Martí, Gaspar.
Quantitat: 173.196 ptes.
Concepte: Contracte selecció de l'agenda.

Nom: Casasnovas Casasnovas, J.
Quantitat: 100.000 ptes.
Concepte: Elaboració informe “línies bàsiques”.
Nom: Mas Homar, Catalina.
Quantitat: 82.352 ptes.
Concepte: Educació d'adults.
Nom: Rotger Llinás, Yolanda.
Quantitat: 52.941 ptes.
Concepte: Difusió model educatiu als centres.
Nom: Melià Garí, Juan.
Quantitat: 152.941 ptes.
Concepte: Organització programa banc de dades.
Nom: Macía Sánchez, Conxita.
Quantitat: 171.765 ptes.
Concepte: Projecte multi-lingüístic de centre.
Nom: Escalas Vidal, Juan M.
Quantitat: 426.470 ptes.
Concepte: Informatització Conservatori.
Nom: Moyà Quintero, Miguel.
Quantitat: 426.470 ptes.
Concepte: Informatització Conservatori.
Nom: Riera Fonts, Carles.
Quantitat: 75.000 ptes.
Concepte: Curs català científic.
Nom: Escalas Vidal, Juan M.
Quantitat: 323529 ptes.
Concepte: Programa informatització de gestió.
Nom: Moyà Quintero, Miguel.
Quantitat: 323529 ptes.
Concepte: Programa informatització de gestió.
Nom: Duran Armengol Ma T.
Quantitat: 150.000 ptes.
Concepte: Estudi sobre narrativa infantil.
Nom: Gelabert Mas, Juan.
Quantitat: 96.000 ptes.
Concepte: Programa banc de dades.
Nom: Escalas Vidal, Juan M.
Quantitat: 94.118 ptes.
Concepte: Programa banc de dades.
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Nom: Pastor Homs, Mª Immaculada.
Quantitat: 176.470 ptes.
Concepte: Participació elaboració llibres.

Nom: Lladó Lladó, Antonio.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal Campos.

Nom: Díaz Villalonga, Ramón.
Quantitat: 176.470 ptes.
Concepte: Participació elaboració llibres.

Nom: Moncades Valls, Pilar.
Quantitat: 325.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors gimnàstica.

Nom: Lladonet Escalas, J.
Quantitat: 176.470 ptes.
Concepte: Participació elaboració llibres.

Nom: Bibiloni Espases, Mta.
Quantitat: 125.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors gimnàstica.

Nom: Tous Aymor, Mª Antònia.
Quantitat: 11.764 ptes.
Concepte: ColAlaboració programa gestió centres.

Nom: Hernández Llompart, Mta.
Quantitat: 325.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors gimnàstica.

Nom: Bassa Martín, R. Miguel.
Quantitat: 176.470 ptes.
Concepte: ColAlaboració programa gestió de centres.

Nom: Cerdó Fernández, Mta.
Quantitat: 325.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors gimnàstica.

Nom: Moyà Quintero, Miguel.
Quantitat: 94.118 ptes.
Concepte: Programa banc de dades.

Nom: Castañer Castañer, M.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors natació.

Nom: Cabot Sastre, Miguel.
Quantitat: 176.4 70 ptes.
Concepte: Participació elaboració llibres.

Nom: Alvarez Giménez, E.
Quantitat: 224.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors natació.

Nom: Bonnar Elsenbarg, D.
Quantitat: 111.764 ptes.
Concepte: Traducció llibre.

Nom: Costa Soler, R.N.
Quantitat: 179.200 ptes.
Concepte: ColAlaboradors natació.

Nom: Gutiérrez Crespí, M.L.
Quantitat: 117.647 ptes.
Concepte: Suport administratiu.

Nom: Mera Tarraga, Elia.
Quantitat: 179.200 ptes.
Concepte: ColAlaboradors natació.

Nom: Gutiérrez Crespí, M.L.
Quantitat: 29.412 ptes.
Concepte: Suport administratiu.

Nom: Forteza Far, M.B.
Quantitat: 179.200 ptes.
Concepte: ColAlaboradors natació.

Nom: Monterroso Coronado, N.L.
Quantitat: 468.750 ptes.
Concepte: Contractació professor violí.

Nom: Forteza Far, J.A.
Quantitat: 179.200 ptes.
Concepte: ColAlaboradors natació.

Nom: Castañer Castañer, M.
Quantitat: 550.000 ptes.
Concepte: ColAlaboració medicina esportiva.

Nom: Sanchis Pastor, J.
Quantitat: 130.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors atletisme.

Nom: Mateu Comas, Antonio.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal Inca.

Nom: Pérez Arnau, Fidel.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal Palma.

Nom: Comas Reus, Juan.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal sa Pobla.

Nom: Canovas Rdoríguez, I.
Quantitat: 276.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors oficina esport escolar.

Nom: Mayol Cerdà, Jaime.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal Manacor.

Nom: Cervera Ruiz, J.I.
Quantitat: 92.700 ptes.
Concepte: Honoraris professor curset.

Nom: Got Ramis, José Maria.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal Sóller.

Nom: Alvarez Redondo, A.
Quantitat: 199.600 ptes.
Concepte: Honoraris professor curset.

Nom: Gomila Jaume, Gabriel.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal Montuïri.

Nom: Berna Martínez, G.A.
Quantitat: 77.406 ptes.
Concepte: Honoraris curset monitors.
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Nom: Avellà Caldentey, M.A.
Quantitat: 179.200 ptes.
Concepte: Contracte colAlaboradors natació.

Nom: Torres Mut, Àngela.
Quantitat: 114.805 ptes.
Concepte: Honoraris monitor.

Nom: Femenías Veny, Francisca.
Quantitat: 115.200 ptes.
Concepte: Contracte colAlaboradors natació.

Nom: Bellón López, J.M.
Quantitat: 50.000 ptes.
Concepte: ColAlaborador escacs.

Nom: Massot Segura, M.
Quantitat: 115.200 ptes.
Concepte: contracte colAlaboradors natació.

Nom: Coll Araño, Roser.
Quantitat: 24.000 ptes.
Concepte: Curset educació especial.

Nom: Sansó Serra, M.
Quantitat: 115.200 ptes.
Concepte: contracte colAlaboradors natació.

Nom: Carrera Ruiz, J.I.
Quantitat: 43.700 ptes.
Concepte: Monitor son Servera.

Nom: Pujol Llabrés, A.
Quantitat: 375.000 ptes.
Concepte: Contracte colAlaboradors comarcals.

Nom: Ordinas Legada, A.
Quantitat: 110.000 ptes.
Concepte: Coordinadora monitor.

Nom: Vidal Vidal, Cristóbal.
Quantitat: 390.000 ptes.
Concepte: ColAlaborador informatiu.

Nom: Castañer Castañer, M.
Quantitat: 237.696 ptes.
Concepte: Monitora natació.

Nom: Oliver Martín, Javier.
Quantitat: 160.000 ptes.
Concepte: Contracte colAlaboradors.

Nom: Moreo Marroig, P.
Quantitat: 225.000 ptes.
Concepte: Honoraris metge 1991.

Nom: Picó Martorell, A.
Quantitat: 160.000 ptes.
Concepte: ColAlaborador natació Inca.
Nom: Moyà Coll, A.
Quantitat: 160.000 ptes.
Concepte: ColAlaborador natació Inca.
Nom: Perelló Moyà, A.
Quantitat: 80.000 ptes.
Concepte: ColAlaborador atletisme.
Nom: Lobo Bonet, J.J.
Quantitat: 115.000 ptes.
Concepte: ColAlaborador atletisme.
Nom: Sabanero López Prieto, A.
Quantitat: 86.400 ptes.
Concepte: ColAlaborador natació.
Nom: Carrera Ruiz, J.I.
Quantitat: 20.000 ptes.
Concepte: Monitor estades d’hivern.
Nom: Mateu Comas, Antonio.
Quantitat: 20.000 ptes.
Concepte: Monitor estades d’hivern.
Nom: Escudero López, J.T.
Quantitat: 500.000 ptes.
Concepte: ColAlaboradors psicologia esportiva.
Nom: Carrera Ruiz, J.I.
Quantitat: 50.700 ptes.
Concepte: Monitors a Inca curset.
Nom: Hernández Vázquez.
Quantitat: 42.000 ptes.
Concepte: Curset educació especial.
Nom: Miró Farrús, M.D.
Quantitat: 60.000 ptes.
Concepte: Honoraris monitor.

1992
Nom: Company Lemaur, Miguel.
Quantitat: 58.824 ptes.
Concepte: Repartiment correspondència.
Nom: Vidal Feliu, A.
Quantitat: 125.882 ptes.
Concepte: Arxiu fons documental.
Nom: Mut Cantarellas, Francesca.
Quantitat: 125.530 ptes.
Concepte: Ordenació i classificació arxiu.
Nom: Picornell Vaquer, M.M.
Quantitat: 79.764 ptes.
Concepte: Arxiu documents medicina esportiva.
Nom: Soler Jonet, I.
Quantitat: 176.471 ptes.
Concepte: Impartició curs català.
Nom: Rotger Llinàs, Yolanda.
Quantitat: 71.176 ptes.
Concepte: Difusió model educatiu.
Nom: Escalas Vidal, J.M.
Quantitat: 226.471 ptes.
Concepte: Impartició cursets.
Nom: Moyà Quintero, M.
Quantitat: 226.471 ptes.
Concepte: Impartició cursets.
Nom: Carrera Ruiz, J.I.
Quantitat: 118.471 ptes.
Concepte: Programa difusió Badminton.
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Nom: Got Ramis, José Maria.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.
Nom: Mayol Cerdà, Jaime.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.
Nom: Comas Reus, Juan.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.
Nom: Pérez Arnau, F.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.
Nom: Gomila Jaume, Gabriel.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.
Nom: Lladó Lladó, Antonio.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.
Nom: Mateu Comas, Antonio.
Quantitat: 400.000 ptes.
Concepte: Coordinador comarcal.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1035/92, relativa als
contractes de prestació de serveis a la Conselleria adjunta a la
Presidència.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 22 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
Q)
Nom: Alcina Gil, Juan
Treball realitzat: Servei Men. Manteniment
Quantitat rebuda: 189.114
Nom: Alemany Pascual, Francisco
Treball realitzat: Coordinació camps de treball
Quantitat rebuda: 219.220
Nom: Alemany Pascual, Jaime
Treball realitzat: coordinació i muntatge Expojove
Quantitat rebuda: 200.000
Nom: Benejam Capó, Maria Rosa
Treball realitzat: Coordinació Expojove Ciutadella
Quantitat rebuda: 320.320
Nom: Bisquerra Venegas, Dolores
Treball realitzat: Educadora Serveis Menors
Quantitat rebuda: 280.000
Nom: Boch Sanz, Amparo Isabel
Treball realitzat: Publicacions i premsa D.G.
Joventut
Quantitat rebuda: 534.240

Nom: De la Cruz Gómez, Mª del C.
Treball realitzat: Coordinació camp de treball
Quantitat rebuda: 115.466
Nom: Gelabert Triany, Margarita
Treball realitzat: Serveis de Joventut, Dossier de
stand inf. Expojove
Quantitat rebuda: 448.582
Nom: Gelabert Vich, Mª Isabel
Treball realitzat: Coordinació Menors
Quantitat rebuda: 285.000
Nom: Gil Crespo, Mª del Carmen
Treball realitzat: Coordinació activitats D.G.J.
Quantitat rebuda: 675.000
Nom: Lladonet Salom, Bartolomé
Treball realitzat: Distribuidor resvista Brull
Quantitat rebuda: 173.196
Nom: Marí Crespí, Sebastián
Treball realitzat: coordinador projecte d’invers.
Quantitat rebuda: 2.466.440
Nom: Martínez Marí, Ángeles
Treball realitzat: Coordinació joventut
Quantitat rebuda: 311.340
Nom: Mas Julià, Francisca
Treball realitzat: Actualització direc. Cent. Inf. Juv.
ColAlaboració muntatge revista Brull
Quantitat rebuda: 160.272
Nom: Mas Vidal, Micaela
Treball realitzat: Psiquiatra menors C.S. Família
Quantitat rebuda: 311.754
Nom: Mateu Ortega, Rosario
Treball realitzat: Muntatge Expojove
Quantitat rebuda: 422.400
Nom: Mir Fullana, Catalina
Treball realitzat: Professora curs informació juvenil
Quantitat rebuda: 94.080
Nom: Miró González, Maria
Treball realitzat: Curs disseny Institut FP Inca
Quantitat rebuda: 49.412
Nom: Oliva Seguí, Maria del C.
Treball realitzat: Servei Menors
Quantitat rebuda: 245.500
Nom: Oliver Miralles, Maria
Treball realitzat: Decoración Expojove
Quantitat rebuda: 213.696
Nom: Oro Badia, Ramon
Treball realitzat: Professor curs informació juvenil
Quantitat rebuda: 79.520
Nom: Payeras Cifre, Rafael
Treball realitzat: Campanya Neu. Camp de Treball
sa Torrentera
Quantitat rebuda: 204.687
Nom: Perelló Monserrat, Maria
Treball realitzat: Estudi associacionisme juvenil
Quantitat rebuda: 462.623
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Nom: Pons Ribas, Antonio
Treball realitzat: D.G.J. Ruta bicicleta Alcúdia
coordinació Expojove
Quantitat rebuda: 152.000
Nom: Prohens Garcia, Antonio
Treball realitzat: Elaboració expojove
Quantitat rebuda: 378.856
Nom: Riera Massanet, Salvador
Treball realitzat: Campanya Neu 90
Quantitat rebuda: 230.294
Nom: Rodríguez Garcia, Mª del C.
Treball realitzat: Gabinet Menors
Quantitat rebuda: 375.000
Nom: Rosselló Tomàs, Antonio
Treball realitzat: Dossier associacionisme joves
Quantitat rebuda: 366.799
Nom: Sánchez Cresco, Àngela
Treball realitzat: Coordinació imag. of. inf. juv.
Quantitat rebuda: 231.056
Nom: Senoram Samtorum, Belen
Treball realitzat: Curs ceràmica Alcúdia
Quantitat rebuda: 115.360
Nom: Suau Vidal, Federico
Treball realitzat: Conferències i cons. est.
Expojove
Quantitat rebuda: 112.000
Nom: Tur Serra, Carolina
Treball realitzat: Revisió oficines inf. juvenil.
Inspecció oficines. Coordinació i muntatge Expojove
Quantitat rebuda: 1.121.112
Nom: Velàzquez Puentes, Glòria
Treball realitzat: Gabinet Menors
Quantitat rebuda: 247.500
Nom: Veny Moll, Onofre
Treball realitzat: Memòria Expojove
Quantitat rebuda: 213.696
Nom: Verd Oliver, Francisca
Treball realitzat: Recopilació dades mem. D.G.J.
Quantitat rebuda: 750.000
Nom: Alba Jordà, Juan
Treball realitzat: ColAlaborador Gabinet Tècnic
Quantitat rebuda: 850.654
Nom: Boscana Ripoll, Miguel
Treball realitzat: ColAlaborador Serv. Relac.
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Nom: Galindo Romero, Salvador
Treball realitzat: Elab. Pla prevenció droga
Quantitat rebuda: 692.784
Nom: Marí Crespí, Sebastià
Treball realitzat: coordinador de programes
Quantitat rebuda: 255.957
Nom: Matas Llull, Inmaculada
Treball realitzat: ColAlaboracions família
Quantitat rebuda: 239.554
Nom: Torrens, Josep Antoni
Treball realitzat: Monitor
Quantitat rebuda: 64.706
Nom: Nadal, Juan J.
Treball realitzat: Monitor
Quantitat rebuda: 64.706
Nom: Meca, Francisco
Treball realitzat: Monitor
Quantitat rebuda: 70.528
Nom: Alburquerque, Francisco
Treball realitzat: Muntatge pista d’aventura
Quantitat rebuda: 600.706
Nom: Tarrasa, Rita
Treball realitzat: Monitora campanya Neu
Quantitat rebuda: 61.800
Nom: Muñoz, José
Treball realitzat: Decoració pista d’aventura
Quantitat rebuda: 136.730
Nom: Pons, Lorena
Treball realitzat: Equip protecció menors Eivissa
Quantitat rebuda: 106.848
Nom: Artigues, Miguel J.
Treball realitzat: ColAlaboració holografia Expojove
Quantitat rebuda: 115.464
Nom: López, Natividad
Treball realitzat: Directora C. Treball restauració
Quantitat rebuda: 69.283
Nom: Plaza, Pilar
Treball realitzat: Inspecció oficines informació
Quantitat rebuda: 140.000
Nom: Suñer, Maria
Treball realitzat: Associacionisme juvenil
Quantitat rebuda: 106.848

Quantitat rebuda: 389.694

Nombre: Lladó, Antonio
Treball realitzat: Coordinador voluntariat olímpic
Quantitat rebuda: 195.000

Nom: Carreras Medina, J. Mª
Treball realitzat: ColAlaboració Treballs C.T.I.
Quantitat rebuda: 242.474

Nom: Vicens, José
Treball realitzat: Fotografies public. illa de Cabrera
Quantitat rebuda: 228.618

Nom: Fernando Barceló, Margarita
Treball realitzat: Coordinadora serveis A.V.D.
Quantitat rebuda: 1.011.981

Nom: Garrido, Carlos
Treball realitzat: Publicació guia illa de Cabrera
Quantitat rebuda: 346.391

Instituc.

Nom: Pericàs, Maria Dolores
Treball realitzat: Pla Protecció Civil
Quantitat rebuda: 748.000
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Nom: Oliva Segura, Carmen
Treball realitzat: Gabinet Menors
Quantitat rebuda: 247.500

Vos ho cornunic perquè en en tengue coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Nom: Velàzquez Puentes, Glòria
Treball realitzat: Coord. Serv. Tècnics Sagrada
Família
Quantitat rebuda: 247.500
Nom: Villen Díez, Inmaculada
Treball realitzat: Serv. Tècn. Educació Sagrada

R)
A aquesta Conselleria no hi ha cap relació laboral i
econòmica ni de prestació de serveis amb cap persona física.

Família
Quantitat rebuda: 70.000
M. Hble. Sr:
Nom: Mascaró Bestard, Antònia
Treball realitzat: Netejadora Son Maxura
Quantitat rebuda: 76.000
Nom: March Morro, José
Treball realitzat: Educador suplent es Pinaret
Quantitat rebuda: 71.147

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l’Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1050/92,
relativa a les colònies d’anglès a Marratxí.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Nom: Riquelme Serra, Miguel
Treball realitzat: Coord. Oficina Tourist Attention
Quantitat rebuda: 632.472
Nom: Forteza Picó, Antonio
Treball realitzat: ColAlaborador AVD
Quantitat rebuda: 474.896
Nom: Jiménez, Cristóbal
Treball realitzat: ColAlaborador AVD
Quantitat rebuda: 346.392
Nom: Toribio, Miguel Ángel
Treball realitzat: ColAlaboracions SIAC
Quantitat rebuda: 399.695
Nom: Melià Pechon, Cristina
Treball realitzat: ColAlaboracions AVD
Quantitat rebuda: 658.825
Nom: Perelló Sastre, Francisca
Treball realitzat: ColAlaboracions SIAC
Quantitat rebuda: 86.480
Nom: Pons Ribas, Antonio
Treball realitzat: Coordinació pista d’aventuras
Quantitat rebuda: 129.412
Nom: Salleras Vives, Pedro Juan
Treball realitzat: ColAlaboracions SIAC
Quantitat rebuda: 736.423

Palma, 10 d'abril de 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
S)
Dins les activitats de temps lliure que oferí la Direcció
General de Joventut per la campanya Estiu'91, es programaren
les colònies d'anglès d’” es Pinaret".
L'oferta inicial era de quatre torns, de quinze dies de
durada cada un, que es realitzarien els mesos de juliol i agost.
A cada torn hi podien participar quinze alAlots i alAlotes de 13
a 14 anys. Però per manca d’inscripcions es reduí l’activitat a
les quinzenes de juliol.
La programació de l'activitat inclogué:
- Dues hores diàries de curset d'anglès.
- Activitats de temps lliure tals com excursions i
vetllades.
L'equip de monitors estava format per dues persones
-coordinador i monitor - i el professor d'anglès.
El preu de l'activitat era de 28.000 pessetes tot inclòs.
No es feu cap selecció als participants: se'ls demanava interès
en l'aprenentatge de la llengua anglesa.
Palma, 8 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

Nom: Tur Serra, Carolina
Treball realitzat: Coordinació DG Joventut
Quantitat rebuda: 511.914
M. Hble. Sr:
Nom: Riera, Miguel
Treball realitzat: Monitor Expojove
Quantitat rebuda: 70.588

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1051/92,
relativa a les activitats de la Comissió interdepartamental de
joventut.

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. 1036/92
relativa als contractes de prestació de serveis a la Conselleria
de Comerç i Indústria.

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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T)
Durant l’any 1991 no s’ha reunit la Comissió
interdepartamental de joventut segons el que explicà el
Conseller adjunt a la Presidència en la seva compareixença
tant a la Comissió com en Ple davant el Parlament. De tota
manera està previst que ben aviat es reprenguin les reunions
de l’esmentada comissió de forma ordinària.
Palma, 8 d’abril del 1992.
La directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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4.- Reiteram que el cost de la normalització no pot
anar únicament a càrrec dels pressuposts autonòmics. En aquest
sentit, la Disposició Addicional 1ª de la Llei 3/1968, de 29
d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, diu que
el Govern balear ha de promoure la normalització a
l’Administració de Justícia. Doncs bé, promoure no significa el
mateix que pagar. I, així i tot, pagam.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Mª Antònia Munar i Riutort.

M. Hble. Sr:

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. Joan F. López, RGE núm.
1066/92, relativa a la colAlaboració en normalització
lingüística amb l’Administració de Justícia.

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. Joan F. López, RGE núm.
1067/92, relativa a la colAlaboració en normalització lingüística
amb empreses privades.

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

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

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

U)

V)

Durant els exercicis del 1990 i el 1991, els
pressuposts destinaven una partida per iniciar un procés de
normalització lingüística a l'Administració de Justícia.
Tanmateix, és obvi que sense la implicació pressupostària de
la pròpia Administració de Justícia - que fins ara no s'ha
pogut aconseguir - els esforços normalitzadors no
possibilitaran d'avançar amb la celeritat necessària, perquè
aqueixa Administració compta amb un personal molt
nombrós.

Pel que fa a la primera part de la pregunta, la qual fa
referència a com s'ha materialitzat la colAlaboració amb
empreses privades durant el 1991, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports a través del servei de Normalització
lingüística de la Direcció General de Cultura, va signar
convenis amb PIMEM i amb CAEB.

Tot i amb això, durant el curs acadèmic 1991-1992
s'ha continuat la realització de cursos de català per al personal
al servei de l'Administració de Justícia, d'acord amb el
conveni signat amb l'Obra Cultural Balear - conveni global
que abasta els cursos de la CAIB, Perifèrica i Justícia - que
destina 1.344.614 pessetes per a cursos fora de l'àmbit de
l'administració autonòmica.
L'avaluació que la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports fa sobre aquesta qüestió es pot resumir de la manera
següent:
1.- En principi, és positiu l'inici d'actuacions per
normalitzar l’Administració de Justícia.
2.- Els funcionaris de Justícia han respost de manera
molt satisfactòria amb l'assistència massiva als cursos.
3.- La manca real d'infrastructura de Justícia ha
obligat fins i tot a la cessió de les aules de la CAIB perquè hi
puguin assistir els funcionaris de l'Administració de Justícia.

Aquests convenis han tingut com a objectiu
l'increment de la retolació comercial en calalà i la incentivació
de l'ús de la llengua pròpia en el camp de la informació i la
publicitat.
A través d'aquestes dues associacions es concedeixen
ajuts als comerciants que volen canviar els seus rètols
comercials i posar-los en llengua catalana.
Ambdós convenis van dirigits a tots els empresaris de
les Illes Balears que hi estiguin interessats.
L'import pel qual se signaren és el següent:
- Conveni amb PIMEM:
- Conveni amb CAEB:

1.035.000 ptes.
1.116.418 ptes.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports fa una
avaluació positiva dels resultats obtinguts amb la signatura
d’ambdós convenis de colAlaboració; no obstant això, aquesta
línia de normalització del sector comercial ha de continuar
durant aquest exercici i durant exercicis vinents per tal
d'aconseguir una total normalització de la llengua catalana
entre les empreses de la CAIB.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.
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M. Hble. Sr:

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. Joan F. López, RGE núm.
1068/92, relativa a la colAlaboració en normalització
lingüística amb l'Administració perifèrica de l'Estat.

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. Joan F. López, RGE núm.
1069/92, relativa als exàmens de la Junta Avaluadora del
català.

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

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

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

X)
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
establert des de temps enrere nombrosos contactes amb
l'Administració perifèrica a fi d'aconseguir que aquesta adopti
les
mesures necessàries per fer efectius la promoció, el
coneixement i l'ús normal de la llengua catalana.
Aquests contactes no s'han materialitzat mitjançant
conveni perquè per part de l'Administració perifèrica mai no
s'ha produït cap manifestació explícita quant a la seva
aportació en el cost de la normalització, especialment en les
despeses dels cursos de català per als funcionaris. Cursos que,
d'altra banda, ja organitza la pròpia Administració perifèrica
a través del Ministeri d'Educació i Ciència, actuació que
evidentment ens satisfà.
Però el nostre interès continua essent el mateix. En
lloc de la dispersió actual volem aconseguir la signatura d'un
conveni de colAlaboració en matèria lingüística entre les
administracions perifèrica i autonòmica, que hauria de
subscriure's previ l'acord sobre el punt bàsic: quina aportació
farà, en relació a la seva disponibilitat pressupostària,
cadascuna de les
parts. En aquest sentit, hem reiterat el nostre oferiment a la
Delegació del Govern.
D’altra banda, convé recordar que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com així ho manifestà el
ministre d’Administracions Públiques, no ha rebut cap
finançament específic de l’Estat per sufragar la normalització
lingüística, com sí el va rebre la Generalitat de Catalunya. El
finançament és la qüestió primordial.

Y)
La Junta Avaluadora de català va dur a terme la
primera convocatòria d'exàmens el proppassat mes de febrer.
Les proves es van realitzar, a tenor de l'acord pres en la sessió
núm. 2 del ple de la Junta, de conformitat amb el calendari
següent:
PALMA
Proves escrites.
Dia 22 de febrer:
Certificat A (coneixements orals de català)
Certificat B (coneixements elementals de català, orals
i escrits)
Certificat C (coneixements mitjans de català orals i
escrits)
Certificat D (coneixements superiors de català orals i
escrits)
Dia 29 de febrer:
Certificat
administratiu)

E

(coneixements

Proves orals: del dia 27 de febrer al dia 2 de març.
CIUTADELLA
Proves escrites i orals.
Dia 22 de febrer: Certificat A.
MAÓ

Un cop puntualitzada aquesta qüestió bàsica, hem de
dir també que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
promou actuacions en matèria lingüística a diverses
dependències de l'Administració perifèrica -hem establert
contactes amb Correus, Telefònica, Trànsit, Centre
Penitenciari, etc.- alguns dels quals han produït resultat
satisfactori, com el fet que la Direcció Provincial de Trànsit
ja disposi de qüestionaris en català per realitzar les proves
teòriques de l'examen de conduir.

Proves escrites i orals.
Dia 22 de febrer: Certificat B.
Certificat C.
Certificat D.
EIVISSA
Proves escrites.

Però l'acord global de què parlàvem encara no s'ha
produït. Per part nostra, continuarem insistint i negociant.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.

de

Dia 22 de febrer: Certificat A.
Certificat B.
Certificat C.
Proves orals: del dia 22 al dia 27 de febrer.

llenguatge
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Pel que fa a la qua!ií1cació de les proves, la Junta
Avaluadora de català efectua la correcció i avaluació dels
exàmens amb la colAlaboració de personal auxiliar,
seleccionat
d'acord amb els barems aprovats pel Ple.
Finalment, els resultats de les proves són els
següents:

Inscrits
21
1
27
49

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda quc conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Triay, RGE núm. 1119/92,
relativa a la previsió d'inversió 1992 programa Envireg, acció
de preservació de marjades a la Serra de Tramuntana.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

CERTIFICAT A
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
TOTAL

1473

Presentats
14
1
24
39

Palma, 8 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
Z)

CERTIFICAT B
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
TOTAL

Inscrits
123
11
31
165

Presentats
97
11
27
135

CERTIFICAT C
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
TOTAL

Inscrits
101
7
17
125

La inversió a realitzar i programada d'acord amb el
Programa Envireg, prevista per a l'anualitat 1992 en l'acció
2.3.2 és la següent:
Despesa pública total
100
Participació FEDER
45
Administració autonòmica 55
En la inversiò revisada i actualitzada a executar els
fons prevists per a l'any 1991 han passat al 1993.

Presentats
80
5
15
100

Les finques concretes es donaran a conèixer una
vegada finalitzat completament el projecte tècnic.
Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

CERTIFICAT D
Mallorca
Menorca
TOTAL

Inscrits
41
5
46

Presentats
29
3
32

CERTIFICAT E
Mallorca
Menorca
TOTAL

Inscrits
5
1
6

Presentats
4
0
4

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. Francesc Triay, RGE núm. 1120/92,
relativa a la inversió 1991 programa Envireg, acció de
preservació de marjades a la Serra de Tramuntana.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

TOTALS
Inscrits
291
25
75
391

Presentats
224
20
66
310

Aprovats

Suspesos

Total

19
53
29
11
2

20
82
71
21
2

39
135
100
32
4

Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
TOTAL

Cert. A
Cert. B
Cert. C
Cert. D
Cert. E

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Ma. Antònia Munar i Riutort.

Palma, 8 de maig del 1992,
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AA)
La inversió prevista per a l'any 1991 era de: (en
milions de pessetes)
FEOGA
Administració autonòmica
Total

40'5
49'5
90'0

No es va executar en l’esmentat exercici a causa
fonamentalment del retard de l'aprovació comunitària del
Programa Envireg, avançat al segon trimestre del 1991.
Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
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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. Francesc Triay, RGE núm. 1129/92,
relativa a la previsió d’inversió 1992 programa Envireg, acció
parc natural d’Escorca.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 8 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AD)
La inversió a realitzar i programada d’acord amb el
Programa Envireg, prevista per a l’anualitat 1992 en l’acció
2.2.4 és la següent (en milions de pessetes):
Despesa pública total
Participació FEDER
Administració autonòmica

30
13'5
16'5

La inversió revisada i actualitzada en el Comitè de
Seguiment del programa Envireg a executar l’any 1992 és la
següent:
Despesa pública total
Participació FEDER
Administració autonòmica

40
18
22

AB)
Aquest programa no figura entre els aprovats per
BrusselAles en el P.I.C. Envireg per a Balears.

Amb aquesta execució es finalitzaran les obres i
s’executarà el 100% de l’acció 2.2.4 prevista en el Programa
europeu Envireg.

L’acció 2.2.5 és inexistent.
Palma, 22 d’abril del 1992.
EL CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

Una vegada plenament decidit i aprovat l’estudi previ,
es donarà a conèixer a aquesta Cambra.
Palma, 22 d’abril del 1992.
EL CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

M. Hble. Sr.:
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. Francesc Triay, RGE núm. 1130/92,
relativa a la inversió 1991 programa Envireg, acció parc
natural d’Escorca.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

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. Francesc Triay, RGE núm. 1133/92,
relativa a la inversió 1991 programa Envireg, acció preservació
biòtop torrent de Pareis.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 8 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 8 de maig del 1992
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AC)
Aquest programa no figura entre els aprovats per
BrusselAles en el P.I.C. Envireg per a Balears.
L’acció 2.2.5 és inexistent.
Palma, 22 d’abril del 1992.
EL CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

M. Hble. Sr:

AE)
No s’ha realitzat inversió en el 1991 a causa
fonamentalment del retard en l’aprovació per part de
BrusselAles del PIC Envireg, avançat al segon semestre del
1991.
Palma, 22 d’abril 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. Francesc Triay, RGE núm. 1132/92,
relativa a la previsió d’inversió 1992 programa Envireg, acció
de preservació biòtop Torrent de Pareis.

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. Francesc Triay, RGE núm. 1134/92,
relativa a l’acció Envireg de preservació del biòtop Torrent de
Pareis.

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

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

Palma, 8 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 8 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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AF)

AH)

En aquesta conselleria no es disposa de la
informació específica ja que tan sols s’està en possessió de la
fitxa sinòptica realitzada en el seu moment per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i en la qual s’especifiquen tals extrems.

La Conselleria de Turisme no té dades oficials dels
establiments que s’han reconvertit al sistema de multipropietat
o que hagin passat a segona residència durant l’any passat.

Palma, 22 d’abril del 1992.
EL CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

En primer lloc he de significar-li que en data 20 de
febrer de l’any 1990 -BOCAIB núm. 23- entrà en vigor la
nostra Ordre en la qual se sotmetia l’activitat de time-sharing,
multipropietat o temps compartit, a la normativa que regula els
allotjaments turístics- Llei 7/1988 de 3 de juny. S’adjunta
fotocòpia de l’Ordre.

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. Francesc Triay, RGE núm. 1135/92,
relativa al a inversió 1991 programa Envireg, acció de
tractament de residus sòlids a Menorca i Eivissa.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 d’abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AG)
L’any 1991 no s’ha realitzat cap inversió a càrrec de
l’acció 1.3.7 del programa Envireg. El Comitè de Seguiment
aprovà el passat 27 de març la modificació d’execució dels
dos projectes confinançats -planta de compostatge amb
recuperació de subproductes a Menorca i abocador d’alta
densitat a Eivissa- traslladant ambdues anualitats a l’any
1992.
Palma, 22 d’abril del 1992.
El Director General d’Indústria:
Luís Morano i Ventayol
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. Sebastià Serra, RGE núm. 1140/92, relativa a
la reconversió de places hoteleres.

Palma, 21 d’abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera
ANNEX. (BOCAIB núm. 23, 20-2-1990)
Ordre del Conseller de Turisme, per la qual se sotmet
l’activitat del time-sharing, multipropietat o temps compartit,
a la normativa reguladora dels allotjaments turístics.
Núm. 1843.
El fenomen del time-sharing , multipropietat o temps
compartit, constitueix sens dubte una de les novetats més
importants a la indústria turística mundial amb presència
creixent al nostre país.
L’absència de legislació estatal reguladora d’aquesta
activitat ocasiona problemes cada vegada més greus a aquelles
comunitat autònomes que, com la nostra, veuen créixer el
nombre de promocions, el sistema de venda ambulant i la
indefensió en què es troben els consumidors nacionals i
estrangers, així com el respecte als drets lícitament adquirits i
als contractes vàlidament celebrats en altres països.
Per tot això, es fa necessària aquesta Ordre per tal de
garantir als visitants una protecció normativa davant el
fenomen de time-sharing esmentat, en qualsevol de les
modalitats, amb un reconeixement exprés que aquest tipus
d’activitat es realitza a les nostres illes amb finalitats turístiques
o vacacionals i en conseqüència, ha de quedar expressament
sotmesa a la normativa reguladora dels allotjaments hotelers o
extrahotelers, a més de qualsevol altra que sigui d’aplicació.
Per això tenc a bé de dictar la següent

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d’abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

ORDRE
Article únic.- Sense perjudici de les disposicions
dictades a l’àmbit de la seva competència pels organismes de
l’Administració Central de l’Estat, així com de la subjecció a
la legislació vigent en matèria civil, mercantil, fiscal i qualsevol
altra que hi sigui d’aplicació, queden sotmeses a la normativa
turística que regula els allotjaments hotelers i extrahotelers i
l’explotació d’aquests, els establiments que practiquen
l’activitat de time-sharing, temps compartit o multipropietat,
arrendada o de club social, així com els titulars de les unitats
d’allotjament individuals, els titulars de l’arrendament i els
membres del club, quan els dediquin a explotació ocupacional
per temps determinat i/o compartit, i en aquests casos els seran
igualment d’aplicació les normes contingudes a les
reglamentacions particulars en vigor o que es dictin en el futur.
Disposició final.- Aquesta Ordre entrarà en vigor el
mateix dia de la publicació en el BOCAIB.
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Donada a Palma de Mallorca, a dia quinze de gener
del mil nou-cents noranta.
EL CONSELLER DE TURISME:
Signat: Jaume Cladera Cladera

AJ)
Pel que fa a l’harmonització fiscal prevista a la
Comunitat Europea no qued clar a la pregunta a quin dels
aspectes es refereix, ja que la Comunitat Europea té molt
avançada l’harmonització en el camp de la imposició indirecta
i no tant en el de la imposició directa, on els treballs començats
fa ja alguns anys no han tengut resultats concrets de relleu.

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. Sebastià Serra, RGE núm. 1142/92, relativa a
la modernització de places turístiques.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d’abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AI)
Durant l’any 1991 la Conselleria de Turisme no
atorgà cap resolució d’hotel ni d’apartament modernitzats a
cap establiment; tot el procés del Pla de modernització
d’allotjaments turístics es troba en la primera fase.
Per al present any, l’estimació raonable de places
modernitzades seria de 30.000 places.
La resposta a aquesta pregunta queda explicada al
primer paràgraf.
El Govern no ha establert cap tipus de suport
econòmic en forma de crèdits, en estar ja establerts per
l’Administració central a l’Ordre de data 16 de juliol del
1990, per la qual es regula el crèdit turístic desenvolupat
posteriorment a la resolució de data de 25 de gener del 1991
de la Secretaria General de Turisme, en la qual s’anunciava
l’obertura del crèdit oficial turístic, amb àmbit nacional, per
a la modernització hotelera.
Així mateix, la Federació Empresarial Hotelera de
Mallorca va establir amb la Caixa d’Estalvis, amb data 18 de
juliol del 1991, l’obertura d’una línia especial de crèdits per
a la modernització dels establiments hotelers. Per tant, els
esforços inversionistes de la Conselleria de Turisme i del
Govern balear en relació a la modernització, es dirigeixen a
la millora de la infraestructura de les zones turístiques amb el
Pla d’embelliment que s’està duent a terme.
EL CONSELLER DE TURISME.
Jaume Cladera i Cladera

En opinió d’aquesta conselleria, la pregunta del
diputat Sr. Serra deu referir-se a la progressiva aproximació de
tipus impositius en l’impost sobre el valor afegit (IVA),
contemplada en el Llibre Blanc per a la consecució del mercat
interior, objectiu general previst per la seva part a l’Acta Única
Europea.
Quan el Govern espanyol va elaborar la normativa que
sobre l’IVA havia de regir a Espanya, el Govern balear va fer
constar el seu desig que les activitats turístiques fossin
gravades amb el tipus reduït del 6% en lloc del tipus mig del
12% que en un principi s’havia previst. Una altra cosa és la
previsió continguda en els textos comunitaris acceptats i
negociats pels estats membres, un dels primers efectes dels
quals ha estat el d’elevar el tipus general de l’IVA al 13% en la
vigent Llei de Pressuposts Generals per al 1992. Això no
impedeix que algun altre òrgan del Govern balear, com pot ser
la Direcció General d’Hisenda d’aquesta conselleria o la
Conselleria de Turisme, puguin aportar alguna informació
addicional sobre això.
Precisament, en relació a la segona part de la pregunta
-els efectes sobre els preus- aquesta Direcció General ha
d’assenyalar que tals efectes són en principi limitats i es
produeixen a la vegada, existint en aquest efecte l’experiència
de la pròpia introducció de l’IVA el 1986, quan va substituir
l’impost general sobre el tràfic d’empreses. No cal recordar que
per al 1992 el govern de l’Estat ha realitzat una previsió
d’inflació del 5%, previsió que ha de qualificar-se com a
reduïda, en un context de modificació del tipus impositiu
general de l’IVA.
No obstant això, no es pot passar per alt l’efecte
particular que a Balears i per al sector turístic, ha de tenir un
augment de tipus impositiu. En aquest sentit, més que d’un
efecte en els preus, l’augment de la imposició indirecta és
susceptible de tenir un efecte contractiu en els comptes
d’explotació de les empreses, tot això en el cas que no hi hagi
una recuperació intensa i duradera de la demanda en el context
de la capacitat d’oferta existent. Dit en altres termes, és difícil
preveure que els augments impositius derivats de
l’harmonització puguin traslladar-se íntegrament als preus
turístics, particularment en el component d’allotjaments. Si
això és així, els augments hauran de ser absorbits per les
pròpies empreses. I és aquesta perspectiva la qual s’ha utilitzat
per posar-la en coneixement de l’administració estatal en
contactes bilaterals, ja que en últim extrem és l’Estat el que té
reservada plaça en el si del Consell de Ministres comunitaris i
per tant és el que disposa de capacitat de decisió.

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. Sebastià Serra, RGE núm. 1143/92,
relativa a l’harmonització fiscal.
Vos ho comunic perquè en tengueu 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

La tercera part de la pregunta té un caràcter més
diferencial atès que es tracta del sistema monetari europeu.
Cal assenyalar la confusió que en aquesta direcció
general han causat els termes de la pregunta, atès que Espanya
fa estona que va entrar en el sistema monetari europeu (SME).
Per això mateix no es pot parlar en termes futuristes d’uns
efectes per a Balears ‘una pròxima entrada d’Espanya en el
SME, ja que aquest és un fet consolidat. En tot cas podria ferse una anàlisi retrospectiva, però aquest no és el sentit de la
pregunta.
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El que probablement te en el pensament el diputat és
no l’entrada al SME, sinó la possible assumpció per Espanya
de l’anomenada banda estreta de la graella de paritats, això
és, el pas dels marges de variació actuals del 6% sobre i per
sota del tipus central, a uns marges del 2,25%. Atès que això
és així i donat per fet que l’arma de la devaluació és cada
vegada més un component del passat i per tant cal considerar
molt afiançat el mecanisme de tipus de canvi quasi fixos del
SME, pot dir-se que l’estrenyiment de marges tindrà el doble
efecte de configurar la moneda com un element estable de
referència en la fixació de preus i a més impedir un excés
d’apreciació per sobre de l’estret marge acordat. Respecte
d’aquest últim aspecte, cal recordar que la pesseta ha estat
situada freqüentment a la part alta del límit bilateral del 6%.
Així doncs, el que seria desitjable és que
l’assumpció de la part estreta es fes mitjançant una
modificació del tipus central, dins esl procediments existents
amb aquesta finalitat en el SME, que, sense provocar tensions
inflacionistes, suposàs una ecuperació de la competitivitat de
les activitats turístiques i de les exportacions industrials de
Balears.
(Postdata manuscrita ilAlegible)
Palma, 3 d’abril de 1992.
EL CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan
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En qualsevol cas, la Conselleria de Turisme estarà a
allò disposat en les normes d’obligat compliment que emanen
de la CEE; per altra banda li he de significar que aquesta
conselleria estableix uns vincles molt estrets amb la Direcció
General de política turística de la Secretaria General de
Turisme, en ordre a l’elaboració de projectes de mesures
recomanades per la seguretat en el turisme, així com d’un
projecte deontològic del sector operacional del turisme per a
minusvàlids, el qual ha estat tractat per l’Assemblea General de
l’Organització Mundial del Turisme.
Palma, 21 d’abril de 1992.
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

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. Sebastià Serra, RGE núm. 1146/92, relativa al
turisme residencial no comercialitzat pels TT.OO.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d’abril de 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

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. Sebastià Serra, RGE núm. 1144/92, relativa a
la defensa del consumidor.

AL)

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

No és possible facilitar les dades demanades ja que no
existeixen estadístiques sobre el turisme residencial no
comercialitzat per tour-operadors, ja que la forma de
contractació del viatge sol ser feta personalment per cada un
d’ells i normalment emprant vols regulars i l’allotjament no es
fa a establiments turístics.

Palma, 27 d’abril de 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Li pos en coneixement que la Conselleria d’Economia
i Hisenda està duent a terme un estudi sobre turisme
residencial.

AK)
El Consell de Ministres de la Comunitat Europea va
aprovar el 13 de juny de 1990 la directiva relativa als viatges
combinats, les vacances combinades i els circuits combinats
(90/314/CEE).

Palma, 21 d’abril de 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

M. Hble. Sr:
La consideració del turisme com un aspecte
essencial en la realització del mercat interior de les
comunitats econòmiques europees ha de dur a terme
l’harmonització de la legislació dels viatges combinats amb
un doble objectiu: evitar les disparitats entre els estats
membres i donar protecció i informació al consumidor
d’aquests serveis.
La directiva comunitària estableix un termini -31 de
desembre de 1992- en el qual els estats membres hauran
d’adoptar les mesures necessàries per donar compliment a
allò que aquesta directiva estableix.
A Balears la normativa turística actualment en vigor
és en molts de casos més estricta i exigent en la defensa del
consumidor que l’esmentada directiva, degut a la nostra
especial sensibilització com a primer mercat receptor de
turisme al nostre estat.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l’Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1147/92, relativa al
turisme residencial.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d’abril de 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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AM)
No existeixen estadístiques sobre turisme
residencial, per mor de la manera en què es produeix aquest
tipus de turisme.

- Reunió programa Tempus, celebrada a Palma la
segona setmana de gener del 1992. Hi assistiren:
De Bulgària:

No es té coneixement de l'existència de turisme
residencial comercialitzat per tour-operadors, ja que aquest
surt del tipus d'organització i comercialització d'aquestes
empreses.

Boris Rachev
Vice-rector de la Univ. Tècn. de Varna.
Petko Iliev
Vice-rector de la Univ. Econ. de Varna.

Li pos en coneixement que la Conselleria
d’Economia i Hisenda està duent a terme un estudi sobre
turisme residencial.

Luís Miranda
Dir. de relacions hispano-americanes
Univ. Econ. de Varna.

Palma, 21 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

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. Sebastià Serra, RGE núm. 1148/92, relativa a
la població turística màxima de cada illa.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AN)
Totes les qüestions plantejades estan contemplades
i respostes dins el Pla d'ordenació de l'oferta turística elaborat
per aquesta conselleria i del qual té coneixement aquest
Parlament.
Palma, 21 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

Lalyu Radoulov
Rector de la Universitat de Sofia.

Svetla Rakaojyska
Dir. del depart. d'econom. i turisme
Univ. Econ. de Varna.
D’Hongria:

Peter Szöllös
Prof. del depart. de ciències socials
Escola superior de Comerç i Hosteleria.

De la CAIB:
Hble. Sr. Conseller de Treball i Transport.
IlAlm. Sr. Dir. Gral. De Foment de l’ocupació i acció
formativa de la conselleria.
Representants de la UIB.
Representants de centres de formació.
- Visita del Conseller de Treball i Transports i del
Director General de Foment de l'ocupació i acció formativa a
Bulgària durant la tercera setmana de febrer per a la
determinació dels projectes Tempus i per mantenir relacions
amb representants de l'oficina Tempus a Bulgària.
- Visita de l'ExcelAlm. Sr. Alcxander Deikov,
Viceministre d'Educació i Ciència de Bulgària, per concretar
els projectes.
2) S'han presentat els projectes següents:
- Utilitzar els sistemes de vídeo-text i àudio-text, com
a nova eina per a la formació en el camp de la informàtica.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports quc conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1149/92,
relativa a la participació al programa Tempus.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

- Formació turística a Bulgària. Anàlisis i propostes de
reorganització i management.
- Software a Romania.
- Software a Txecoslovàquia.
- Revista: Sistemes Educatius.
- Sistemes informàtics de suport a les activitats
nacionals i locals d'Albània.
3) Aquests projectes estan pendents de la seva aprovació per
part de BrusselAles, que es produirà aproximadament el 15 de
setembre.

AO)
1) La Conselleria de Treball i Transports ha
participat en el programa Tempus amb diverses accions:
Presentació de projectes al programa Tempus, com
a promotor o com a partenaire. Per la seva preparació s'han
realitzat les accions següents:

Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.
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M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit d’aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Víctor Tur, RGE núm. 1180/92, relativa a les
oficines d'informació per a la joventut.
Vos ho comunic perquè en lengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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- Oficina d'informació juvenil de Ciutadella. Carrer
Negrete, 1. 07760 Ciutadella. Tel. 48 07 19.
EIVISSA.
- Oficina d'informació juvenil d'Eivissa (de la Direcció
General de Joventut) Carrer Gaietà Soler, l0. 07800 Eivissa.
Tel. 30 70 19. Fax 31 27 50.

Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Punts d'informació juvenil en tramitació:

Relació de Centres d'Informació juvenil a les

Palma, 22 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

Artà
Parròquia de Lloseta
Muro

AP)
Balears.
MALLORCA.
- Centre balear d’informació i documentació per a la
joventut. Carrer Jeroni Antich, 5 baixos. 07003 Palma de
Mallorca. Tel. 71 29 14 / 71 30 11. Fax 71 17 74.
- Centre d'informació juvenil de Llucmajor. Carrer
de la Font, 18.07620 Llucmajor. Tel. 66 25 12. Fax 66 20 81.
- Oficina d'informació de sa Pobla. Carrer Mercat, 9
baixos. 07420 Sa Pobla. Tel. 54 49 32.

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.
1188/92, relativa a la subvenció per muntatge de fires a salons
sectorials.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

- Servei d'informació de Capdepera. Carrer Hernán
Cortés, 44. 07590 Capdepera. Tel.56 49 32.

Palma, 24 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

- Servei d'informació, documentació i préstec de
Joventut (Ajuntament de Palma) Passatge de Mèneu, 8.
Palma. Tel. 72 30 42.
AQ)
- Centre de recursos humans Jovent. Punt
d'informació Juvenil. Camí Salard, 63. 07008 Palma. Tel. 41
18 06.
- Punt d'informació juvenil de Campos. Carrer
Convent, s/n. 07630 Campos. Tel. 65 11 81.
- Centre d'informació, assessorament i promoció de
l'ocupació juvenil CIAPOJ. Carrer Eivissa, 4. 07011 Palma de
Mallorca. Tel. 45 65 11.
- Punt d'informació juvenil Horitzó. Carrer Sant
Bartomeu, 48 baixos. 07300 Inca. Tel. 50 35 11.
- Punt d'informació juvenil del Consell de Joventut
de les Illes Balears. Carrer Palau Reial, 3-1r. 07001 Palma de
Mallorca. Tel. 71 20 02.
- Punt d'informació juvenil de l'Ajuntament de
Lloseta. Carrer Guillem Santandreu, s/n. 07360 Lloseta. Tel.
51 40 33. Fax 51 49 32.
- Oficina d'informació juvenil (Mancomunitat del
Raiguer) Carrer Concepció, 7. 07350 Binissalem. Tel. 51 10
43.
MENORCA.
- Oficina d'informació juvenil de Maó (de la
Direcció General de Joventut) Carrer Miquel de Verí, 4
baixos. 07703 Maó. Tel. 36 45 43/36 46 16. Fax 36 08 32.

La Conselleria de Comerç i Indústria, durant l'any
1991 ha donat suport per a la promoció, organització i
muntatge de fires i salons comercials, a les següents
institucions:
Institució:
Projecte:
Quantia:

Institució Firal de Balears IFEBAL
programa de fires 1991
43.000.000 pts.

Institució:
Projecte:
Quantia:

Club Nàutic de Ciutadella
VII Mostra Nàutica de Menorca
750.000 pts.

Palma, 22 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ:
Francesc Truyols i Salinas

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.
1189/92, relativa a les empreses a les quals ha donat suport la
Conselleria de Comerç per a la promoció del comerç.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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AR)
La partida 77050 del Programa de reforma de les
estructures comercials i promoció comercial va destinada al
suport que dóna aquesta Conselleria a les empreses industrials
que solAliciten acollir-se a les ajudes que per a la promoció
comercial té establertes la Conselleria de Comerç i Indústria.
Per tant, els comerciants o les empreses del sector
del comerç no poden acollir-se a les esmentades ajudes, llevat
d’alguna empresa comercial que per estar lligada a un grup de
fàbriques, com pot ser el cas d’una comercialitzadora de
calçat, sí ha gaudit d’aquestes ajudes.
Feta l'anterior puntualització i pel que fa a l’exercici
de 1991, les ajudes concedides a empreses per a la promoció
comercial han estat les que es detallen en el llistat annex.
Palma, 28 d'abril de1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ:
Francesc Truyols i Salinas
Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Jaime Darder Simonet
Emp
Participació Iberjoya
314.000
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Curtidos Cendra SA
Emp
Participació Pielespaña
315.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Miguel Martínez Martínez
Emp
Participació Fira Joguina París
237.000
Diversos

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
ADYR SA
Emp
Realització programa participació fires
2.053.000
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Alayor Industrial SA
Participació Pielespaña
Emp
315.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Pedro Pizá SA
Emp
Realització desfilada Pielespaña Imagen
1.677.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Caty Mari SA
Emp
Participació Setmana Moda Madrid
305.000
Tèxtil

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Industria de Muebles por Elementos SA
Emp
Realització catàleg
1.100.000
Moble

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Lipstik C.B.
Emp
Participació 2 edicions Cibeles
500.000
Tèxtil

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Cosmetics Marivent SA
Emp
Imatge Corporativa Packaging
1.300.000
Diversos

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Make Up SA
Emp
Realització programa participació fires
3.000.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Sebastian Mesquida SA
Emp
Participació 2 edicions G.D.S.
1.930.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Franja Roja SA
Emp
Participació Intervin Barcelona
570.000
Alimentació

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Industrias de la Piel Mahipy S.L.
Emp
Millora imatge de l’empresa i els seus
productes
1.500.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Industrias de la Piel Mahipy S.L.
Emp
Realització programa participació fires
2.474.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Jaime Mascaró SA
Emp
Participació Fira Modart Bonn
416.000
Calçat
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Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Mesquida y García SA
Emp
Participació fira G.D.S. Dusseldorf
337.680
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
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Import:
Sector:

1991
Lotusse SA
Emp
Millora imatge de l’empresa i els seus
productes
3.000.000
Calçat

Import:
Sector:

1991
Mesquida y García SA
Emp
Millora imatge de l’empresa i els seus
productes
940.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Bernardo Rabassa Rosselló
Emp
Participació Fira Art Contemporani Txicago
1.945.000
Diversos

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Calzados de Menorca SA
Emp
Participació fira MIDEC París
665.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Calzados Coll SA
Emp
Realització programa participació fires
1.195.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Santiago Pons Quintana SA
Emp
Participació fira G.D.S. Dusseldorf
339.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Calzados Valse SA
Emp
Millora imatge Kollflex
3.000.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Make Up SA
Emp
Projecte millora de comercialització
1.000.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Sintes i Petrus SA
Emp
Millora imatge; Edició catàleg
97.000
Diversos

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Chapado Oro Vid SA
Emp
Realització programa participació fires
3.000.000
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Caty Mari SA
Emp
Realització programa participació fires
1.113.000
Tèxtil

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Make Up SA
Emp
Millora imatge de l’empresa i els seus
productes
3.000.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Disena SA
Emp
Participació Fira del Moble Valencià
2.890.000
Moble

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Lottusse SA
Emp
Realització programa participació fires
3.000.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Francisco Tejedor García SA
Emp
Participació fires Lineal i Expocarn
620.000
Alimentació

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Industrias Cardona SA
Emp
Obertura magatzem Madrid
2.100.000
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Munper Creaciones SA
Emp
Edició catàleg i creació campanya
3.000.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Antonia Fiol Ferrer SA
Emp
Participació fira Lineapell Bolònia
570.000
Pell

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Munper Creaciones SA
Emp
Realització estudi de mercat
750.000
Pell
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Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Red Comercial del Calzado SA
Emp
Realització nova imatge corporativa
3.000.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Antonio Bennassar Vicens
Emp
Participació fira Arte Studio Florència
450.000
Diversos

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Red Comercial del Calzado SA
Emp
Projecte millora comercialització: Japó
2.500.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Jaime Darder Simonet
Emp
Participació fira Barnajoyas Barcelona
237.000
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Embutidos Munar SA
Emp
Realització estudi de mercat
465.000
Alimentació

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Kolser SA
Emp
Participació fira Funeraire París
185.500
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Antònia Fiol Ferrer SA
Emp
Millora imatge i edició catàleg
280.000
Pell

Total:

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Ditecma SA
Emp
Millora imatge i edició catàleg
2.375.000
Moble

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Ses Perles SA
Emp
Participació Fira Bisutex
277.000
Bijuteria

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Tech Movil España SA
Emp
Participació fira Hostelco Barcelona
900.000
Diversos

Al llarg del 1991, la Conselleria de Comerç i Indústria
ha subscrit els següents convenis de colAlaboració en matèria de
promoció comercial:

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Coral Balear SA
Emp
Realització programa participació fires
604.000
Bijuteria

- Conveni de colAlaboració amb Bloc Balear per a la
millora de la imatge i la comercialització del sector confecció
en pell.

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Calzados Ferrerias SA
Emp
Participació fira G.D.S. Dusseldorf
480.000
Calçat

Exercici:
Perceptor:
Tipus:
Concepte:
Import:
Sector:

1991
Antoni Dorado SA
Emp
Participació fira Barnajoya Barcelona
377.000
Bijuteria

62.698.180

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.
1190/92, relativa als convenis signats per la conselleria en
matèria comercial durant l’any 1991.
Vos ho comunic perquè en tengueu 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
AS)

- Conveni de colAlaboració amb Selec Balear per a la
millora de la comercialització del sector calçat balear.

- Conveni de colAlaboració amb el Patronato insular
para el fomento y la promoción de la moda, per a la millora de
la imatge i la comercialització del sector confecció tèxtil moda
Adlib.
Palma, 22 d'abril del 1992.
El Director General de Comerç:
Francesc Truyols i Salinas.

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.
1191/92, relativa als estudis realitzats sobre temes de
distribució comercial.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 24 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AT)
En resposta a la pregunta sobre quants estudis ha
realitzat la Conselleria de Comerç i Indústria sobre temes de
distribució comercial, la resposta és que no es va contractar
cap estudi sobre aquests temes durant l'any 1991.
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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.
1193/92, relativa a l'impuls a la creació d'una exposició
permanent d'artesania.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 14 d'abril del 1992.
El Cap del Servei de Comerç.

Palma, 7 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 Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1192/92, relativa a la realització de cursos sobre temes
artesanals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

AV)
No s'ha eluit a terme cap acció encaminada a la
creació d'una exposició permanent d'artesania.
Palma, 3 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL:
Lluc Tomás i Munar

Palma, 7 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AU)
Durant 1991 s'han concedit subvencions següents
per a la realització de cursos sobre temes artesanals.
“Curs de restauració de mobles"
Ajuntament de Montuïri

250.000

“Curs sobre punts i brodats”
Ajuntament de sa Pobla

237.000

“Curs sobre brodat mallorquí
Mancomunitat es Raiguer

200.000

"Curs sobre punt mallorquí"
"Curs sobre obra de pauma”
Ajuntament de Sant Llorenç
"Curs de brodat”
Mancomunitat de Raiguer
"Curs de llatre”
Ajuntament de Capdepera
"Curs de brodat mallorquí”
Ajuntament de Sta. Margalida
"Curs de floristeria"
PIMEEF (Eivissa)

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. 1194,
relativa al foment de fires i exposicions artesanals amb càrrec
al Programa 6210.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 7 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AX)
Durant 1991 s'han subvencionat les següents fires:

300.000
Fira del Fang
Ajuntament de Marratxí

2.500.000

Fira Agrícola i Ramadera
Ajuntament d'Andratx

250.000

Fira Artesanal de Pollença
Ajuntament de Pollença

500.000

Fira 91
Ajuntament de Montuïri

150.000

Fira Plaça d’Art (Eivissa)
PIMEEF

1.000.000

Fira de Sa Tardor (Eivissa)
PIMEEF

250.000

Baleart 91
Subv. a 25 empreses
i 2 associacions

5.263.239

180.000
224.320
210.000
251.000

Curs de formació sobre floristeria
Gremi Artesanal de Flors, Plantes
i Jardinera de Mallorca
750.000
Palma, 3 d'abril del 1992.
El. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL:
Lluc Tomás i Munar

Palma, 3 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL:
Lluc Tomás i Munar
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M. Hble. Sr:

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1195/92, relativa a les accions per al desenvolupament
d'oficis artesanals.

Em complau dc 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.
1197/92, relativa al foment de publicacions d'estudi de temes
artesanals.

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

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

Palma, 7 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 24 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AY)
S'han introduït 2 nous oficis en el repertori d'oficis
artesans, d'acord amb els informes de la Comissió
d'Artesania.

BA)
Aquesta conselleria ha de dir:
Edició de dos números de la revista ''Artesania

-Cadener
-Jocs i entreteniments de taula

Balear”.
Cost de cada número (2.000 exemplars): 1.189.440.

Palma, 3 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL
Lluc Tomás i Munar

Palma, 22 d'abril del 1992.
Lluc Tomàs i Munar.

M. Hble. Sr:
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Valentí Valenciano, RGE núm.
1196/92, relativa a la regulació de zones d'interès artesanal.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

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.
1198/92, relativa a les empreses a les quals ha donat suport la
Conselleria de Comerç per a la prospecció de mercats.
Vos ho comunic perquè en tengueu 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

Palma, 7 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BB)
AZ)
S'han regulat dues zones d'interès artesanal:
-zona de Sant Rafel a l'illa d'Eivissa
-zona de Pòrtol a l'illa de Mallorca
Palma,3 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL:
Lluc Tomás i Munar

El suport donat per la Conselleria de Comerç i
Indústria al llarg de 1991 a empreses industrials per a la
realització d'estudis de mercat, ha estat el següent:
Empresa/entitat: Munper Creaciones S.A
Projecte:
Estudi del grau de penetració al mercat de la
marca "Munper”
Quantia:
750.000
Empresa/entitat: Embutidos Munar S.A
Projecte:
Estudi de mercat sobrassada
Quantia:
465.000
Palma, 22 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ:
Francesc Truyols i Salinas
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.
1199/92, relativa a les empreses a les quals ha donat suport la
Conselleria de Comerç per a la millora de la'imatge de
l’empresa i dels seus productes.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 24 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BC)
El suport que la Conselleria de Comerç i Indústria
dóna per a la realització de projectes de millora d'imatge de
les empreses i dels seus productes va destinat a empreses
industrials, llevat d'alguna empresa comercial que per estar
lligada a un grup de fàbriques, com és el cas d'una
comercialitzadora de calçat, ha gaudit de les esmentades
ajudes.
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Empresa:
Projecte:
Quantia:

Munper Creaciones SA
Creació nova campanya publicitària
3.000.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Antonia Fiol Ferrer SA
Nou logo empresa i edició catàleg
280.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Ditecma SA
Edició catàleg
2.375.000

Palma, 15 d'abril del 1992.
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ:
Francesc Truyols i Salinas

Pel que fa a l'exercici de 1991, les ajudes concedides
per a la millora de la imatge de l'empresa i dels seus
productes ha estat el que a continuació es detalla:
M. Hble. Sr:
Empresa:
Projecte:
Quantia:

Pedro Pizà SA
Realització desfilada a Pielespaña i carpeta
de premsa
1.677.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Industria de Muebles por Elementos SA
Realització catàleg
1.100.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Cosmetics Marivent SA
Imatge corporativa i packaging
1.300.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Industrias de la Piel Mahipy S.L.
Creació nova campanya publicitària
1.500.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Red Comercial del Calzado SA
Creació nova imatge corporativa
3.000.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Make Up SA
Edició catàleg nova línia de productes
3.000.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Megar SA
Creació nova campanya publicitària
3.000.000

Feta l'anterior puntualització i pel que fa a l'exercici de
1991, les ajudes concedides a empreses per a la millora de la
comercialització dels seus productes han estat les que a
continuació es detallen:

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Lottusse SA
Creació campanya publicitària
3.000.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Industrias Cardona SA
InstalAlació magatzem a Madrid
2.100.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Calzados Valse SA
Nou llançament marca Kolflex
3.000.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Red Comercial del Calzado SA
Introducció productes al mercat japonès
2.500.000

Empresa:
Projecte:
Quantia:

Sintes y Petrus SA
Edició catàleg
97.000

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.
1200/92, relativa a les empreses a les quals ha donat suport la
Conselleria de Comerç per a projectes de millores de
comercialització.
Vos ho comunic perquè en tengueu 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

BD)
El suport que la Conselleria de Comerç i Indústria
dóna per a la realització de projectes de millora de la
comercialització dels seus productes va destinat a empreses
industrials, és a dir a empreses que manufacturen els seus
propis productes.

Palma, 15 d’abril del 1992
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ:
Francesc Truyols i Salinas
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. Valentí Valenciano, RGE núm.
1201/92, relativa a la instalAlació de la seu de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca a un immoble del carrer de Foners.
Vos ho comunic perquè en tengueu 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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BE)
La Conselleria d’Agricultura i Pesca no va elegir
l’immoble, sinó que es va limitar a posar de manifest la
necessitat que tenia d’una nova seu.
Fou el Consell de Govern, reunit en sessió el dia 21
de març del 1991, que, a proposta de la Presidència, òrgan
competent en matèria de patrimoni, va adoptar l’acord
d’adquisició de l’immoble situat als carrers Foners, Manuel
Guasp i Reina Constança.
Quant a les remodelacions, no ha hagut de realitzarne cap. En el preu de compra hi anaven incloses les obres de
reforma per tal d’adequar les distintes plantes a un ús
administratiu, com a seu de la conselleria.
L’immoble no té cap habitació.
Palma, 22 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 l’Institut de
Relacions Europees que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l’Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1205/92,
relativa a la II Conferència Parlament Europeu-Regions de la
CE.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 10 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

BF)
Segona Conferència Parlament Europeu-Regions
de la Comunitat
Declaració final (1)
LES REGIONS DE LA COMUNITAT
Havent-se reunit a Estrasburg del 27 al 29 de
novembre del 1991, en el marc de la 2ª Conferència
Parlament/Regions de la Comunitat el dia abans de la
clausura dels treballs de les Conferències
Intergovernamentals per a la revisió dels tractats i havent-les
informades de l'evolució de les negociacions encaminades a
promoure'n una unió política i monetària.
Conscients del fet que es pretén franquejar "una
nova etapa en el procés gradual cap a una unió amb vocació
federal" i que l'expansió de la Comunitat tan sols podrà tenir
repercussions positives en altres països del continent.

Convençudes que el reforçament de la legitimitat
democràtica de l'actual Comunitat, i de 13 Unió Política en el
futur, constituiran, en una perspectiva federalista i regionalista
la condició sine quan non per a una major solidaritat i cohesió
entre totes les regions,
1. Consideren que el futur de la Comunitat exigeix una
reforma en la qual cada institució -comunitària, nacional i
regional- pugui desenvolupar un paper actiu i adequat a les
seves competències;
2. Demanen que les regions, tal com les defineix
l'ordre constitucional de cada estat membre, siguin
considerades com a “regions", en el sentit dels Tractats i que,
en aquells ordenaments jurídics on no s'hagin previst les
regions, pugui establir-se una representació a nivell comunitari
de les instàncies comparables a les regions en les formes més
adequades;
3. Demanen als governs dels estats membres que
encara no han iniciat el procés de regionalització que prevegin
les modificacions institucionals necessàries; per això, la carta
comunitària sobre la regionalització proposada pel Parlament
europeu pot servir d'orientació i també de base per a altres
activitats tendents a la regionalització dels estats i de la
Comunitat;
4.- Consideren que, en aquesta perspectiva, les
modificacions proposades en l'àmbit regional per les
conferències intergovernamentals actualment en curs no són
satisfactòries;
5. Afirmen, contràriament, que, amb el fi d'eixugar el
dèficit de la política regional comunitària, és indispensable
assegurar, per una banda, la representació de les regions a
nivell comunitari, mitjançant la creació d'un Comitè de les
Regions i, per una altra, reforçar el paper i les prerrogatives del
Parlament Europeu que ha d'estar dotat d'un vertader poder de
codecisió en l'establiment de les polítiques comunitàries i,
especialment, de la política regional, tenint en compte les
opinions emeses pel Comitè de les Regions.
6. Demanen que, en definir-se els objectius i les
competències, la Comunitat avui i la Unió demà, tot respectant
el principi de subsidiarietat, reconeguin les atribucions pròpies
de les regions i que, en aquest marc, pugui establir-se una
colAlaboració entre els distints nivells de govern per a les
qüestions d'interès comú; el principi de subsidiarietat ha de
precisar-se millor en el Tractat com a criteri per delimitar les
funcions i les atribucions de la Comunitat, dels estats membres
i de les regions; si no es respectava aquest principi, les regions
haurien de poder adreçar-se al Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees.
7. Demanen que es prevegi per a les regions la
possibilitat de participar en els treballs del Consell quan aquest
tracti qüestions que, en un estat membre, pertanyin a l'àmbit de
competències exclusives d'aquestes regions.
8. Consideren que la realització d'una vertadera unió
econòmica i monetària solament podria beneficiar en una major
mesura el desenvolupament harmoniós del conjunt de la
Comunitat, reduint les diferències entre els distints nivells de
desenvolupament de les regions i també el retard de les menys
afavorides;
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9. Remarquen la importància de reforçar la cohesió
econòmica i social, especialment mitjançant un increment
substancial dels fons estructurals i un respecte estricte del
principi d'addicionalitat i, en conseqüència, demanen a la
Conferència Intergovernamental sobre la Unió Política que
articuli, en els capítols corresponents del text del Tractat,
mesures relatives als ingressos i a les despeses comunitaris i
també instruments per facilitar la convergència de les regions
la prosperitat relativa de les quals sigui inferior a la mitjana
comunitària;
10. Subscriuen totalment, quant a les propostes
relatives als distints aspectes de la cohesió econòmica i social
de la política comunitària l’ordenació del territori, de la
representació i de la participació de les regions i també de la
cooperació transfronterera i interregional, les conclusions que
figuren en els textos aprovats per la Segona Conferència
Parlament Europeu/Regions de la Comunitat, durant la sessió
plenària de divendres, 29 de novembre del 1991, i que
s'adjunten com a annex a la present declaració;
11. S'adrecen als caps d'Estat i presidents de Govern
dels estats membres de la Comunitat, i també a la Comissió
de les Comunitats europees, amb el fi que, en el marc de les
reformes que s'adoptin després de les conferències
intergovernamentals, actualment en curs, es prevegi la
constitució d'un Comitè de les Regions, independent,
constituït per representants electes, designats pels seus pars
i amb capacitat d'iniciativa i que pugui ser consultat no sols
pel Consell i la Comissió, sinó també pe! Parlament Europeu.

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. Antoni Pallicer, RGE núm. 1226/92, relativa a les
sessions celebrades per la comissió del Pla de modernització
d'allotjaments turístics.
Vos ho comunie perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BH)
La comissió del Pla de modernització d'allotjaments
turístics ha celebrat des de la seva constitució les següents
sessions:
Mallorca: 14 sessions.
Menorca: 3 sessions.
Eivissa: 2 sessions.
Formentera: 1 sessió.
El que li comunic als efectes oportuns.
Palma, 21 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

12. Encarreguen al President de la Conferència que
transmeti la present declaració als caps d'Estat i presidents de
Govern dels estats membres reunits a Maastricht i també a
les institucions comunitàries i als parlaments nacionals.

M. Hble. Sr:

(1) Aprovada el 29 de novembre del 1991 per
unanimitat, menys 8 abstencions.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Consel1eria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Antoni Pallicer, RGE núm. 1224/92, relativa al
cost del pavelló de la Fira FITUR.

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.
1250/92, relativa a la participació a la V Trobada Internacional
per a la Difusió de la Cultura Catalana.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francese Gilet i Girart

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BG)
El cost total del pavelló de la Fira FITUR de Madrid
ha estat de 12.786.156 pessetes, IVA inclòs, que es
desglossen en les següents partides:
Projecte: fusteria, pintura, ilAlminació, moquetes,
sòtils, veles, decoració, plafons lluminosos, retolació,
mobiliari, material gràfic i jardineria, 7.888.802 pessetes.
Transport, muntatge i desmuntatge del pavelló des
de Palma en el seu emplaçament dins la Fira de FITUR a
Madrid, 1.346.354 pessetes.
Atenció stand: hostesses, neteja, còctels i dia de
Balears, 3.551.000 pessetes.
Palma, 21 d'abril del 1992,
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.
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BI)
El Govern balear no ha participat en la V Trobada
Internacional per a la Difusió de la Cutura Catalana perquè no
ha rebut cap oferiment a participar-hi. Pensam que qualsevol
institució és ben lliure de programar els seus actes com li
complagui i que aquest fet no ha de produir cap ressentiment,
més encara entre comunitats que mantenen, per història i per
futur, excelAlents relacions.
LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort
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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. Sebastià Serra, RGE núm.
1251/92, relativa a la participació a programes culturals de la
Generalitat de Catalunya.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
BJ)

El Govern balear manté una política de colAlaboració
estreta amb la Generalitat de Catalunya pel que fa a la difusió
exterior de la llengua catalana. Participen conjuntament a les
fires internacionals en matèria de llengua, han solAlicitat al
Govern de l’Estat la inclusió del català en el Programa
LINGUA i han tramès idèntiques peticions al Parlament
europeu.
En matèria de cultura també s’han realitzat diverses
exposicions de manera conjunta. Aquestes són: Joan Junyer,
L’avantguarda de l’escultura catalana i Tirant lo Blanc.
Volem afegir que les relacions institucionals entre la
Generalitat de Catalunya i el Govern balear -tant a nivell
polític com tècnic- són habituals i molt cordials.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l’entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l’Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1252/92, relativa a la
llicència municipal d’obres del pavelló balear a l’Expo.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
BK)
El pavelló compta amb la llicència municipal d'obres
corresponent.

BL)
Dins l’àmbit competencial de la nostra comunitat
autònoma, han de plantejar-se propostes normatives dirigides
a eliminar les traves que dificulten o impedeixen la igualtat real
i efectiva entre les dones i els homes, amb especial
consideració a les condicions de les dones en situació més
desfavorable.
Igualment és necessari impulsar accions encaminades
a aconseguir una millora de les situacions que afecten
negativament les dones en els procediments jurídics de la
família.
Per això, des de la Comissió Interdepartamental de la
Dona del Govern balear, pensam que és necessari intensificar
les accions per implicar els diversos grups i organismes
sòcioprofessionals que operen en aquest àmbit, per tal que
colAlaborin de forma activa en l’assoliment de l’eliminació
efectiva de qualsevol tipus de discriminació i perjudici dels
drets fonamentals de les dones.
Conseqüentment a aquesta filosofia, la Comissió
Interdepartamental de la Dona del Govern balear, ja s’ha posat
en contacte amb tots els professionals del dret de les nostres
illes interessats a desenvolupar treballs tècnics en relació amb
assumptes legals que afecten la dona.
D’acord amb els resultats d’aquesta convocatòria,
actualment es formen comissions de treball amb l’objectiu
d’organitzar el programa de revisió del nostre dret civil, a fi de
definir-ne les reformes, depurar-ne totes les reminiscències
discriminatòries i elaborar la documentació necessària per
elevar al Parlament de les Illes Balears proposicions de llei
sobre temes com:
a) Desgravació fiscal del servei domèstic i guarderies.
b) Supressió fiscal sobre les pensions alimentàries.
c) Elaboració d’un estudi de les possibles reformes
legislatives necessàries per donar a la persecució sexual un
tractament jurídic que protegeixi eficaçment les víctimes
d’aquestes agressions.
I també la proposició de llei, motiu d’aquesta pregunta
parlamentària, quant a la creació del fons de garantia per a
pensions per aliments.
Tenim un especial interès en la urgència de la
tramitació d’aquesta darrera proposició de llei, perquè és un fet
constatar estadísticament la desfavorable projecció socioeconòmica que la ruptura de la convivència matrimonial
comporta per a les dones, extensible al grup humà mare-fills.
I perquè també som conscients que l’empobriment de
les dones separades o divorciades obeeix generalment al no
pagament de les pensions alimentàries i compensatòries fixades
judicialment.
Per tant, una vegada elaborada aquesta proposició,
serà tramitada al Parlament de les Illes Balears amb caràcter
d’urgència.

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. Joan López, RGE núm.
1255/92, relativa al compliment de la mesura 1.4.A) del Pla
d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT APRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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. Pere Sampol, RGE núm. 1269/92, relativa al
sistema de convocatòria de l’Institut de promoció del turisme.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d’abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
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BN)
El Consell d’Administració de l’IBABSA, en virtut de
l’article 23 dels seus estatuts, han tengut coneixement a través
de la gerència de la societat de les necessitats de personal, tant
amb caràcter fixi i fix-discontinu com eventual, i en base a
aquestes necessitats n’ha decidit la contractació.
Quant a la selecció, sempre que s’ha tractat de lloc
amb una qualificació concreta s’ha exigit el curriculum vitae o
mèrits professionals i acadèmics si n’hi hagués.
Si els llocs de feina són no qualificats, ha estat
responsabilitat de la gerència la selecció, la qual, una vegada
feta la selecció, l’ha proposada, per a la seva ratificació, al
Consell d’Administració de L’IBABSA.

BM)
Pel càrrec de gerent de l’Institut es va fer un concurs
publicat en els periòdics on es varen presentar 22 candidats i
el Consell de Direcció va escollir el que li va semblar idoni
per al càrrec.

Palma, 22 d’abril del 1992.
EL CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

Per a la selecció de l’altre personal de l’Institut s’han
seleccionat les persones que s’han considerat més adients pel
lloc de feina que havien de desenvolupar de les que en aquell
moment estaven interessades a prestar els seus serveis, tenint
en compte les especials característiques dels llocs de feina
que havien d'ocupar. Per dos llocs de feina en els que la seva
missió principal és l'assistència a fires, actes promocionals a
l'estranger, atenció a personalitats i periodistes estrangers,
etc., fa necessari el coneixement d'aquest tipus de feina a més
del domini d'alguns idiomes estrangers.

ANNEX.

Per al departament administratiu, i en vistes a la
urgència de la posada en marxa de tot el mecanisme
administratiu de l'Institut, es va escollir per desenvolupar
aquest lloc de feina a un economista que ja havia prestat més
d'un any els seus serveis a la Conselleria de 'Turisme com a
funcionari interí.
Quant al contracte eventual per substitució per
maternitat, es va demanar informació a la casa Logic Control,
que havia programat uns cursos d'ensenyament del maneig
dels programes informàtics que fa servir l'Institut, triant a una
de les dues persones que s’havien proposat -dels millors entre
els assistents- ja que 1'altra, malgrat els avisos, no es va
presentar.
Palma, 21 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

ARTICLE 23.- La societat serà administrada i regida
pel Consell d'Administració, el qual assumeix, a més, la
representació social i té plenitud de facultats, sense més
limitacions que les reservades per la Llei o aquests Estatuts a
la Junta General d'Accionistes.
El Consell d'Administració serà integrat per 14
membres com a màxim i 8 com a mínim, nomenats per la Junta
General. A aquests efectes, les accions que voluntàriament
s'agrupin fins a constituir un xifra de capital social igual o
superior a la que resulti de dividir aquest darrer pel nombre de
Vocals del Consell, tindrà dret a designar els que, superant
fraccions senceres, es deduexin de la proporció corresponent.
En el cas que es faci ús d'aquesta facultat, les accions així
agrupades no intervendran en la votació de la resta de membres
del Consell.
Els membres del Consell d'Administració en
representació del Govern balear (com a mínim la meitat més un
del total d'integrants del Consell) ho seran per raó del càrrec
que ostentin. Perdran automàticament la qualitat de Consellers
quan cessin en els càrrecs respectius, i correspondrà al Govern
balear la designació de les persones que ha de substituir els
cessants en el Consell, sense perjudici de la facultat que aquell
es reserva de substituir qualsevol dels consellers pel nomenat
en qualsevol moment.

M. Hble. Sr:
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. Pere Sampol, RGE núm. 1273/92,
relativa al sistema de convocatòria i selecció de l’Institut de
biologia animal, SA
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 28 d’abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

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. Pere Sampol, RGE núm, 1274/92,
relativa al sistema de convocatòria i selecció del Servei
d'Aqüicultura Marina SA (SEAMASA).
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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BO)
En resposta al seu escrit de dia 18 de març del 1992,
referent al sistema de convocatòria i selecció de personal de
SEAMASA, li comunicam que l'esmentada selecció es
realitza de la següent manera:
El gerent, seguint l'article 23 dels estatuts de
SEAMASA, proposa la contractació de personal necessari per
a l'empresa al Consell d'Administració, que, una vegada ha
aprovat l'esmentada contractació, autoritza al gerent a tramitar
tota la documentació necessària per dur-la a terme.
EL PRESIDENT:
Pere J. Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Tot això ens lla obligat a cercar el personal entre les
persones lligades a aquest camp, amb residència propera als
centres de treball, establint-se la relació per contacte directe
amb els capatassos de les brigades.
Els capatassos traslladen la petició a l'empresa a través
del seu departament tècnic, s'estudia l'actitud de l'aspirant de
forma individualitzada, i se solAlicita al gerent l'autorització de
contractació en el cas de ser favorable l'estudi.
Personal eventual i personal fix.
Tots els contractes de treball del personal són
eventuals, de duració variable segons les obres a executar, però
els més habituals són de sis mesos.
El personal fix procedeix de contractes renovats per
una duració acumulada igual al període reglamentari per
accedir a la situació de fix.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1275/92,
relativa als sistemes de convocatòria i selecció dels Serveis
forestals de Balears, SA -SEFOBASA.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 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
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1278/92,
relativa al sistema de convocatòria i selecció de l'Institut balear
de disseny.
Vos ho comunic perquè en tengueu 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

BP)
Personal per a la vigilància i lluita contra els
incendis forestals.
Abans del començament de la campanya s'envien
cartes a tots els participants d'anys anteriors, als parcs de
bombers i als ajuntaments, així com a totes les persones que
s'han interessat al llarg de l'any.
Es realitzen unes proves d'aptitud física
homologades per dur a terme una primera selecció, ja que
s'exigeix bona forma física.
La selecció final es realitza estudiant l'experiència de
l’aspirant en treballs rurals o forestals, la seva edat i, sobretot,
el seu rendiment, en el cas de que siguin persones que hagin
participat a campanyes anteriors.
Personal per a les brigades permanents.
A les brigades permanents de l'empresa s'exigeix una
bona aptitud física així com una dilatada experiència en
treballs rurals.
Com hom sap, la feina a realitzar dins l'empresa és
dura, la qual cosa incapacita per fer-la a les persones que no
es troben en perfecta forma física i que no tenguin
l'experiència necessària per no córrer risc d'accidents.
Això queda confirmat pels fracassos obtinguts en la
contractació de personal a través d'anunci públic a l'INEM,
pel qual no s'ha pogut obtenir fins el moment cap operari
qualificat.

BQ)
El sistema de convocatòria emprat per l'Institut balear
de disseny per cobrir les diferents places de contractats
laborals, ha estat mitjançant una inserció als periòdics locals i
a través de contactes amb els sectors econòmics directament
implicats.
En qualsevol cas s'ha de precisar que l'Institut balear
de disseny no té cobert cap lloc de feina amb caràcter
fix-discontinu ni eventual, ja que totes les contractacions
laborals realitzades han estat per cobrir llocs de feina de
l'organigrama aprovat pel seu Consell de Direcció. És a dir,
sempre s'han realitzat contractes per cobrir places amb caràcter
fix malgrat els contractes s'han fet amb una duració de 6 mesos
a 1 any fins que s'han cobert les pròrrogues admeses per la
normativa laboral vigent.
D'acord amb l'article 20, apartat 11, la selecció del
personal ha estat realitzada pel director-gerent entre els
diferents candidats de què hom ha disposat per a cada plaça, tot
això en base als curricula presentats i a les entrevistes
personals mantingudes.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1280/92 , relativa al
sistema de convocatòria i selecció de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut (IBSJ).
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BR)
En contestació a la primera pregunta sobre el sistema
de convocatòria, el Decret 63/89 de 8 de juny (BOCAIB 78),
a l'annex segon relaciona el personal de la CAIB que s'adscriu
a l'IBSJ, especificant la categoria professional, així com la
condició laboral de cada un d'ells, tant fixos com fixos
discontinus. No obstant això, el personal fix i fix discontinu
contractat amb posterioritat, no és més que el compliment de
la normativa vigent quant al principi d'estabilitat en
l'ocupació, així com la impossibilitat de seguir contractant
personal amb caràcter eventual quan l'eventualitat es
converteix en cíclica. A més a més els contractes eventuals
acollits al R.D. 2104/84 no poden superar els 6 mesos.
En relació amb el sistema de convocatòria emprat,
s'ha utilitzat el sistema d'oferta genèrica davant la
corresponent oficina d'ocupació, però un cop vist l'escàs i
negatiu resultat d'aquesta actuació s'ha procedit a utilitzar el
sistema d'oferta d'ocupació nominada, als efectes de poder
enregistrar el contracte de treball tal i com disposa l'esmentat
R.D. 2104/84.
Pel que fa referència al sistema de selecció utilitzat
ha estat sempre el següent: comunicació de la necessitat,
d'acord amb el departament de personal de l'IBSJ, a la
Direcció General de Joventut, per tal que determini si és
possible efectuar la contractació. A continuació, i previ
examen del currículum s'ha procedit a la selecció de qui
reunís les característiques més adequades per a la cobertura
del lloc de treball en qüestió.
Palma, 22 d'abril del 1992.
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtudes Marí i Ferrer
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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. Francesc Triay, RGE núm. 1288/92, relativa al Pla
ecològic de Mallorca de la Federació Internacional de
touroperadors.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BT)
Aproximadament fa un any, el president de la
Federació Internacional de tour-operadors va proposar a la
Conselleria de Turisme realitzar un pla pilot de
desenvolupament turístic a l'illa de Mallorca en colAlaboració
amb la Comunitat Econòmica Europea. El passat dia 10 de
març, el Conseller de Turisme va mantenir una reunió a la
ciutat de Berlín amb el president de la Federació Internacional
de tour-operadors i amb un alt executiu de la CEE, Sr. Motke,
especialitzat en temes turístics. Els resultats d'aquesta reunió no
es poden classificar de molt esperançadors, ja que es trobaren
reticències per part del representant de la CEE a colAlaborar
amb Balears, argumentant que la nostra regió es troba exclosa
de qualsevol tipus d'ajut en aquest àmbit. Per part de la
conselleria, es continuarà insistint amb la finalitat d'aconseguir
l'esmentada colAlaboració per considerar que pot ser molt
profitós dur endavant aquesta iniciativa.
Per tot el que s'ha esmentat abans, no es poden
contestar totes les qüestions plantejades ja que aquest pla
existeix a nivell d'idees i converses.
Palma, 21 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1281/92,
relativa als sistemes de convocatòria i selecció dels Serveis de
Millora Agrària (SEMILLA).
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 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. Sebastià Serra, RGE núm.
1294/92, relativa a les irregularitats al conjunt històric i artístic
de Valldemossa.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 5 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BS)
L'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA
realitza la selecció de personal de la següent manera:
BU)
El gerent, seguint l'article 22 dels estatuts de
SEMILLA SA proposa la contractació de personal necessari
per a l'empresa al Consell d'Administració, que, una vegada
ha aprovat l'esmentada contractació, autoritza al gerent a
tramitar tota la documentació necessària per dur-la a terme.
Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

En resposta a aquesta pregunta vull manifestar-li, en
primer lloc, que els projectes d'obres del terme de Valldemossa,
que es remeten a la Comissió de Patrimoni, són analitzats,
primerament, per la ponència tècnica de l’esmentada Comissió
i, posteriorment, la mateixa Comissió n’emet informe
d’aprovació o denegació, així com de les prescripcions o
modificacions que considera convenients per tal d’aprovar
determinats projectes.
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Així mateix, vull recordar que, l’article 7 de la Llei
16/85, del patrimoni històric espanyol, estableix que els
ajuntaments cooperaran amb els organismes competents per
a l’execució de la Llei en la conservació i custòdia del
patrimoni històric comprès en el seu terme municipal, i
adoptaran les mesures oportunes per evitar-ne el
deteriorament, la pèrdua o la destrucció.
En relació amb el nomenament del batle de
Valldemossa com a membre vocal de la Comissió de
Patrimoni de Mallorca, em remet al Decret 54/1986 de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports pel qual es regulen
les comissions de patrimoni històric, que a l’article 3.1
estableix la designació d’un representant dels ajuntaments
amb conjunt històric-artístic de l’illa de Mallorca per elegir
un representant dels esmentats ajuntaments com a vocal de la
Comissió de Patrimoni, segons el Decret 54/1986, de 10 de
juny. En aquesta elecció fou nomenat per majoria de batles
legalment capacitats el Sr. Montaner, batle de Valldemossa.
En conseqüència, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports no s’ha plantejat la substitució del batle de
Valldemossa com a membre vocal de la Comissió de
Patrimoni.
Així mateix, essent com és, el batle de Valldemossa
membre vocal de la Comissió de Patrimoni Històric de
Mallorca, està assabentat de tots els escrits de denúncia i
projectes que es remeten a la Comissió, així com dels criteris
que segueix la Comissió en matèria de protecció i defensa del
patrimoni i, particularment, com és lògic, en relació amb el
municipi de Valldemossa.
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'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1368/92, relativa a les substàncies d'engreix irregular.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BV)
Quin és el tarannà de la declaració jurada que hauran
d'efectuar els ramaders de Balears on s’especifiqui la no
utilització de substàncies d’engreix irregulars?.
En primer lloc, hem d’aclarir que només declararan
la no utilització de substàncies prohibides en el menjar dels
caps de bestiar, els ramaders que aspirin a obtenir el títol de
“qualitat controlada” per a la carn procedent de les seves
explotacions, i en aquest sentit efectuaran la declaració en un
imprès facilitat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en el
qual es farà constar els productes prohibits actualment en
existència i els que puguin fabricar-se en el futur.

Quines conseqüències se’n derivarien del seu hipotètic
incompliment?.
Les conseqüències que se’n derivarien del seu
incompliment serien la impossibilitat d’aspirar a la marca de
qualitat controlada per un període d’un any, la primera vegada
que es detectàs el seu incompliment i definitivament en el cas
de reincidència.
En què modifica aquesta declaració la situació actual
dels ramaders que incorporin alguna d’aquestes substàncies a
l’engreix de l’animal?
Els ramaders que incorporin substàncies no
autoritzades en el menjar dels caps de bestiar amb declaració o
sense, incompleixen el Reial Decret 1423/1987, de 22 de
novembre, on figuren les normes sobre la utilització de
substàncies hormonals en el menjar, així com el Reial Decret
1261/1989, de 20 d’octubre, del Ministeri de Relacions amb les
Corts, en el qual es regula la investigació de residus en els
animals, els seus excrements i líquids biològics, així com en els
teixits i carns fresques, d’acord amb la Directiva 86/469 de la
CEE.
Aquells que havent efectuat la declaració segueixin
subministrant els productes prohibits en el menjar del bestiar
incorreran en les sancions administratives, indicades a la
resposta anterior, sense perjudici de les accions peansls que es
puguin emprendre per falsedat en la declaració.
Quines són les mesures i els sistemes d’inspecció que
s’utilitzen actualment?
Les mesures d’inspecció que pren la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, consisteixen a prendre mostres
periòdiques d’orina:
4-A.- en explotacions.
4-B.- en escorxadors per a una posterior anàlisi en el
laboratori.
Quines són les mesures d’inspecció exhaustives que
té pensades realitzar la Conselleria d’Agricultura i Pesca en
aquest sentit?
Subvencionar un veterinari contractat per l’Associació
de Productors de Carn de Boví, que duu a terme les actuacions
esmentades en el punt 4-A, a més dels reconeixements clínics
dels animals sotmesos al programa de qualitat controlada.
Per altra banda, els serveis propis de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, efectuaran les comprovacions que trobin
pertinents.
Quines seran les sancions a aplicar als ramaders que
utilitzin substàncies d’engreix irregular i/o als comerciants
d’aquesta carn?
Les sancions encara no s’han quantificat, però seran
rigoroses.
Com es garantirà la qualitat sanitària de la carn que
prové d’altres comunitats autònomes?.
La Consellera d’Agricultura i Pesca té competències
sobre els animals vius, no sobre les carns.
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Efectua la Conselleria d’Agricultura i Pesca analítica
de mostreig, a la carn del bestiar sacrificat als escorxadors de
la Comunitat Autònoma, per tal de verificar el compliment de
les normatives vigents?

El 27/02/92 es va remetre la relació del personal
seleccionat:
1. José L. Camps Pons.
2. Rubén Iglesias Gordillo.
3. Juan Febrer Riudavets.
4. Miguel Pons Pons.
5. Sergio Peralta Trias.

La Conselleria d’Agricultura i Pesca té competència
sobre els animals vius, no sobre les carns.
Creu la Conselleria d’Agricultura i Pesca que els
serveis d’inspecció estan suficientment dotats per efectuar les
tasques que tenen encomanades?.

I tres suplents:
6. Francisco Asensio Fernández.
7. Miguel A. Sintes Trias.
8. Pedro Moll Mora.

Pel que fa a les inspeccions que afecten a la
Conselleria d’Agricultura, sí.
Utilitzen els escorxadors el sistema d’atordir el
bestiar abans de ser sacrificat, especificat per la normativa
comunitària?.
No és competència de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca l’actuació sobre els animals una vegada han entrat a
l’escorxador.
Estan dotats d’aquest sistema tots els escorxadors de
Balears?.
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Dels cinc seleccionats en primera instància, dos no
arribaren a fer feina, Juan Febrer Riudavets i Sergio Peralta
Trias. D'altres (José L. Camps i Rubén Iglesias Gordillo)
deixaren la feina la primera setmana.
Per cobrir aquestes baixes es va contactar amb els
suplents prevists; dels quals només s’hi va interessar Francisco
Asensio Fernández i, finalment, per cobrir una altra vacant es
va contractar Francisco J. Fullana.
Composició actual de la brigada:

No és competència de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca inspeccionar el funcionament dels escorxadors.

1. Juan Vicente Pons.
2. Miguel Pons Pons.
3. Francisco Asensio Fernández.
4. Francisco Javier Fullana Morey.

Palma, 15 de juny del 1992.
EL CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

De moment no es contractarà ningú més fins la
campanya d'incendis, quan es completarà la brigada per a
l'actuació contra incendis (13/06-13/09).
M. Hble. Sr:
Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

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.
1369/12, relativa a les contractacions de l’empresa
SEFOBASA.

M. Hble. Sr:
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d’abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

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. 1370/92,
relativa a la qualitat dels aliments.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

BX)
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

SELECCIÓ PERSONAL MENORCA BRIGADA.
Tengué lloc una entrevista personal a Maó el
25/02/92, en un despatx cedit pel Consell Insular de Menorca.
Foren convocades 22 persones, de les quals
s’entrevistaren 17 candidats, als quals se’ls va solAlicitar
informació referent a experiència i coneixements referents a
treballs agrícoles i forestals.

BY)
1.- De la visita realitzada pel Director Generat de
política alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per assistir al Meeting Maó 1992 organitzat dins
el programa comunitari Flair, va sorgir la possibilitat que les
ajudes que concedeixen les administracions central i
autonòmica per a la promoció de productes agroalimentari es
fes conjuntament dins el seu programa amb la participació de
les dues administracions.
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A la reunió mantinguda pel Conseller d'Agricultura,
el passat 24 de març, amb el Secretari General d'alimentació
del MAPA, es plantejà el PICAB -Programa integral concertat
agrícola de Balears-. En aquests moments s'està redactant, una
vegada recalada la informació dels sectors afectats.
A la fase en què es troba aquest programa no podem
avançar si aquesta serà possible, ni en què consistirà aquesta
colAlaboració entre la CAIB i el MAPA.
2.- Les declaracions del Director General de
Producció i Indústries Agràries realitzades en el marc de les
actuacions que són pròpies del seu càrrec, formen part de les
directrius que té marcades la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Un dels objectius de la política agrària que executa aquesta
conselleria és el foment dels distintius de qualitat de les
nostres produccions, amb un missatge clar que el consumidor
associï la qualitat amb el producte agroalimentari local.

que la solAlicitud de reducció a 30 Kg per a aquesta badia es
desestimà per manca de base científica i per fer la solAlicitud a
finals de temporada, ambdues condicions inoportunes.
En conseqüència no s’han rebaixat les captures per dia
i per barca, durant la temporada 91-92.
Malgrat això, i per definir la futura temporada i
següents la normativa que ha de regular la pesca d'aquesta
espècie, a molt curt termini s'ha de convocar una reunió
informativa amb el sector implicat en aquesta activitat (Palma,
Andratx, Sóller, Alcúdia, Pollença i Cala Ratjada) amb la
Direcció General de Pesca, l'Institut Oceanogràfic i la
Federació de Confraries, per analitzar la situació actual i
elaborar, no una circular sinó una ordre, que fixi les bases i
detalls de la reglamentació de la pesca del “jonquillo” i
“cabotí” sobre una base estadística i científica.
Palma, 13 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

3.- A la CAIB existeixen dues denominacions
d'origen reconegudes, Queso Mahón i Vino Binissalem. Les
accions d'aquestes denominacions es resumeixen en tres:
promoció,
control i investigació.

M. Hble. Sr:
En promoció s'han fet moltes actuacions per donar a
conèixer els productes emparats. S'han editat opuscles i llibres
divulgatius, s'ha assistit a fires i exposicions locals, nacionals
i internacionals, amb degustacions i tasts on els nostres
productes han obtingut premis importants. Aquesta acció la
valoram d’excelAlent.
El control de qualitat hauria de ser més rigorós, tot
exigint una major uniformitat. Tal vegada la solució seria que
es fes un control extern vinculant a fi de minimitzar la pressió
que puguin exercir els membres del Consell Regulador en
defensar les seves elaboracions.
Els treballs d'investigació tendents a millorar la
qualitat dels productes emparats s'estan fent, i compten amb el
suport i interès d'un nombre suficient d'empreses perquè
després es pugui realitzar la difusió tecnològica dels resultats
obtinguts. Aquesta actuació la valoram molt positiva.
Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere Joan Morey i Ballester.

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. 1373/92,
relativa al pla d'inversions per al 1992 de l'IRYDA.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

CA)
El pla d'inversions per al 1992 de l'IRYDA, firmat pel
Conseller d'Agricultura i Pesca que subscriu amb data de 16 del
passat mes de març i ratificat pel Consell de Govern de la
CAIB en sessió celebrada el 26 de març del 1992, és el que
conté el Protocol del qual n'adjuntam fotocòpia.
Palma, 27 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
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
1371/92, relativa a la reducció de captures de "jonquillo".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

BZ)
Pensam que aquesta pregunta ja va ésser contestada
àmpliament a la corrresponent al "jonquillo" (P.E. 991/92 de
23 d'abril de 1992).
La temporada 91/92 finalitzà definitivament el passat
dia 31 de març amb una “quota” de 50 Kg per a Palma i
Pollença i una “quota” de 40 Kg per a la badia d’Alcúdia, ja

ANNEX: Protocol pel qual es determina el programa
d'actuacions conjuntes per el l'exercici econòmic del 1992
entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l'Institut nacional de reforma
i desenvolupament agrari (IRYDA) i s'estableixen normes
complementàries per al seu millor compliment.
A Palma de Mallorca a 16 de març del 1992 es
reuneixen:
L'Hble. Sr. Pere J. Morey i Ballester, Conseller
d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en representació de l'esmentada conselleria.
L'IlAlm. Sr. Luís Atienza Sema, Secretari General
d'Estructures Agràries, en la seva qualitat de President de
l'Institut nacional de reforma i desenvolupament agrari
(IRYDA) en representació de l'esmentat organisme.
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EXPOSEN:
I. Que d’acord amb les disposicions previstes en el
Reial Decret 809/1985, de 30 d'abril, de transferències i en el
conveni per a la coordinació i colAlaboració d'ambdues
administracions, es va firmar un protocol pel qual es
determina el programa d'actuacions conjuntes per a l'exercici
econòmic del 1991.
II. Que d'acord amb el Reglament (CEE) núm.
1118/1988 del Consell, de 25 d'abril, pel qual s'estableix una
acció comuna específica per al desenvolupament agrari de
determinades zones desfavorides d'Espanya, i de la decisió de
la Comissió de 24 de novembre del 1988 per la qual s'aprova
el programa d’intervencions previst en l’esmentat reglament,
és necessaris disposar d’unes normes que assegurin el
compliment dels objectius prevists i dels compromisos
adquirits davant la CEE, així com l’obtenció de la informació
necessària per proporcionar les dades que solAliciti el comitè
de seguiment previst a l’esmentat reglament.
III. Que en el moment de la subscripció d’aquest
protocol estan vigents diverses actuacions en matèria
d’infraestructures agràries, cofinançades amb la Comissió de
les Comunitats europees, segons qualcuna de les modalitats
establertes a l’article 5 del Reglament (CEE) núm. 2052/1988
del Consell.
IV. Que d’acord amb l’experiència de l’execució del
programa del 1991 i amb la finalitat de complir els objectius
del programa del 1992, és convenient establir un protocol, per
la qual cosa
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Tercer. Pel que fa a les actuacions previstes en el
programa, s’estableixen les següents normes:
a) El finançament del programa del 1992, s’efectuarà
al cinquanta per cent per cada administració.
Normalment, les obres finançades per l’IRYDA seran
d’interès general, tendran un pressupost no inferior als 50
milions de pessetes i s’executaran amb mitjans propis de
l’administració, segons allò establert a l’article 60, apartat 1, de
la Llei de contractes de l’Estat.
b) Els projectes d’obres inclosos en el programa seran
redactats, adjudicats i executats per la conselleria, exceptuant
els que figuren com a tramitació de l’IRYDA.
c) Els projectes d’obres finançats per l’IRYDA, amb
tramitació de la Comunitat Autònoma, una vegada informats
per l’oficina supervisora de la comunitat Autònoma i
conformats per la direcció general corresponent, es remetran a
l’Institut per a la seva aprovació tècnica, autorització i
disposició de despesa.
d) Els projectes d’obres i investigació, els treballa de
suport, els estudis i les assistències tècniques inclosos com a
tramitació IRYDA, seran redactats , aprovats i executats per
l’Institut.
e) Les inversions finançades per l’IRYDA seran
pagades directament per aquest organisme als adjudicataris.
Dos exemplars de les certificacions d’obres seran remesos per
la comunitat autònoma a la Subdirecció general
d’Infraestructures de l’IRYDA.

ACORDEN
Primer. Aprovar per a l’exercici econòmic de 1992
el programa d’actuacions conjuntes entre la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i l’IRYDA, que figura com annex a
aquest document.
D’acord amb el Reial Decret 809/1985, de 30 d’abril,
de transferències en matèria de reforma i desenvolupament
agrari a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que
fa a les obres corresponents a les zones regables d’interès
nacional, la Comunitat Autònoma executarà totes les
actuacions ja planificades per a la seva execució per l’IRYDA
en el seu territori. La seva execució correspondrà d’ordinari a
la Comunitat Autònoma i el seu finançament correspondrà a
càrrec de l’administració de l’Estat, d’acord amb els plans que
estableixi per a cada una d’elles, en tant es mantengui aquesta
qualificació.

f) Les inversions finançades per l’IRYD no
compromeses el 30 de juny per causes no imputables a
l’Institut, es destinaran al fons no regionalitzat i es procedirà a
la seva reassignació.
g) La no execució de les inversions previstes en els
programes pera ls exercicis anteriors al del 1992 amb el
finançament de l’IRYDA, en cap cas s’acumularan a l’esmentat
exercici, i només seran finançades per aquest organisme les que
la seva tramitació es pugui acolir a allò previst a l’article 63.2
de la Llei General Pressupostària i sigui prèviament acordat
d’aquesta manera.
h) Les inversions que figuren en el programa i que
generen anualitats amb càrrec als pressuposts d’anys posteriors,
s’ajustaran, en el seu cas, a les disponibilitats pressupostàries
d’ambdues administracions.

És intenció d’ambdues administracions executar les
esmentades obres en el menor temps possible, d’acord a les
respectives disponibilitats pressupostàries.

Quart. La tramitació de les obres incloses en el
programa com a finançament de l’IRYDA compliran els
següents requisits:

Segon. La Comissió paritària constituïda d’acord a
allò previst en el conveni de colAlaboració, formada per tres
membres de cada una de les administracions, es reunirà,
almenys, una vegada cada semestre amb la finalitat d’analitzar
la situació del programa i, en el seu cas, estudiar les
modificacions convenients per a la seva millor execució.

a) El projecte serà remès a l’IRYDA amb anterioritat
a l’1 d’abril del 1992, d’acord amb el procediment descrit a
l’apartat tercer c).

Amb la finalitat d’assessorar la Comissió paritària, la
comissió de seguiment formada pel Cap de Servei territorial
de l’IRYDA i un cap de servei de la conselleria realitzarà
mensualment el seguiment del programa anual. Aquesta
comissió al final de l’exercici elaborarà un informe relatiu al
grau de compliment del programa i les incidències observades
en la seva execució.

b) Als projectes s’hauran d’unir les normes
legislatives que emparen l’execució de les obres, les actes de
replantejament, els certificats de viabilitat, els estudis
d’impacte mediambiental i de seguretat i higiene en el treball,
si procedeix, així com qualsevol altre tipus de documentació
prevista a la legislació vigent i necessària per a la seva
aprovació.
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c) Es comunicarà a l’IRYDA la designació del
director de les obres amb anterioritat al seu inici.
d) Les inversions els projectes de les quals no
compleixin les condicions esmentades en els apartats a) i b),
es destinaran al fons no regionalitzat.
Cinquè. Finalitzades les obres s’hauran d’efectuar les
recepcions i liquidacions corresponents en els terminis legals
establerts a la Llei de Contractes de l’Estat.
Les obres actualment pendents de liquidar fora
d’aquests terminis seran rebudes i liquidades dins el primer
trimestre del 1992.
Sisè. Totes les obres incloses en el programa
d’actuacions conjuntes seran degudament senyalitzades
d’acord amb els models de cartells establerts.
Setè. Les modificacions que es proposin per al millor
compliment del programa necessitaran l’aprovació d’ambdues
administracions.
Vuitè. La comunitat Autònoma facilitarà a l’IRYDA
abans del 31 de gener del 1993 totes les dades que siguin
necessàries per a l’elaboració de les solAlicituds de reembors
i bestreta de les obres finançades per la comunitat Autònoma,
estiguin o no incloses en el programa d’actuacions conjuntes,
relatius a les mesures 1, 2 i 3 de l’esmentat Reglament (CEE)
1118/1988 i altres actuacions compreses a l’àmbit comunitari
de cofinançament, assenyalat pel punt III d’aquest protocol.
Novè. La Comunitat Autònoma haurà de
proporcionar a l'IRYDA totes les dades que necessiti aquest
institut per a l'elaboració dels informes estadístics d'àmbit
estatal, en matèria d'inversions, i en el seu cas, en les zones
regables d'interès nacional i regional.
Desè. L'incompliment dels punts cinquè, sisè, setè,
vuitè i novè, pot ser motiu per a què el programa d'actuació
conjunta sigui denunciat.
Signat:
El Conseller d'Agricultura i el President de l'IRYDA.
PROGRAMA D'ACTUACIONS EL 1992. INVERSIONS
CAPÍTOL 6. COMUN1TATAUTÒNOMA DE BALEARS.
Finançació IRYDA en mils de ptes.
En execució

Per
iniciar

Total

Computable (1118)

33.500

0

33.500

Computable (PDR)

0

0

0

No assignat

0

0

0

No computable

266.500

0

266.500

Total

300.000

0

300.000

Finançació CA en mils de ptes.
En execució

Per
iniciar

Total

Computable (1118)

0

0

0

Computable (PDR)

33.056

0

33.056

No assignat

0

235.286

235.286

No computable

30.000

0

30.000

Total

63.056

0

63.056

* Finançació: IRYDA Obres en execució. Inversions
en mils de pessetes.
Zona-clau:
Mesura CEE:
Nº Exped:
Denom.obra:

0404L
21
36523
Reutilització per a rec d’aigües
residuals. Sta. Eulàlia. Eivissa.
Pressupost:
120.729
Invertit al 31-12-91:
111.229
Previst en 1992:
9.500
Anys següents:
0
Zona-clau:
Mesura CEE:
Nº Exped:
Denom.obra:

0404L
21
36781
Bassa emmagatzemament aigües
depurades per a rec. Sta. Eulàlia.
Eivissa.
Pressupost:
225.702
Invertit al 31-12-91:
201.702
Previst en 1992:
24.000
Anys següents:
0
Zona-clau:
Mesura CEE:
Nº Exped:
Denom.obra:

9999
70
37578
Mesurament finals,
complementaris, reformats, etc.
Pressupost:
12.542
Invertit al 31-12-91:
0
Previst en 1992:
12.542
Anys següents:
0
Zona-clau:
Mesura CEE:
Nº Exped:
Denom.obra:

9999
72
1125
Control i estudi rec aigües del pla
de Sant Jordi. Mallorca.
Pressupost:
8.050
Invertit al 31-12-91:
4.092
Previst en 1992:
3.958
Anys següents:
0
Zona-clau:
Mesura CEE:
Nº Exped:
Denom.obra:

9999
72
36584
Xarxa de rec del sector II, 2ª fase
z.r. pla de St. Jordi. Mallorca.
Pressupost:
851.058
Invertit al 31-12-91:
300.000
Previst en 1992:
250.000
Anys següents:
301.058
Total pressupost:
Total invertit al 31-12-91:
Total previst en 1992:
Total anys següents:

1.218.081
617.023
300.000
301.058

* Finançació: Comunitat Autònoma. Obres en
execució. Inversió en mils de pessetes.
Zona-clau:
420M
Mesura CEE:
41
Nº Exped. IRYDA:
51299
Nº Exped. C.A:
137
Denom.obra:
Camí rural del Terme Sta. Maria.
Mallorca
Pressupost:
20.335
Invertit al 31-12-91:
11.335
Previst en 1992:
9.000
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Zona-clau:
420M
Mesura CEE:
41
Nº Exped. IRYDA:
51300
Nº Exped. C.A:
188
Denom.obra:
Camí rural so n’Avidala. Andratx.
Mallorca
Pressupost:
21.484
Invertit al 31-12-91:
12.000
Previst en 1992:
9.484
Zona-clau:
420M
Mesura CEE:
41
Nº Exped. IRYDA:
51301
Nº Exped. C.A:
189
Denom.obra:
Camí rural les Tres Creus. Sóller.
Mallorca
Pressupost:
17.045
Invertit al 31-12-91:
10.000
Previst en 1992:
7.045
Zona-clau:
403L
Mesura CEE:
41
Nº Exped. IRYDA:
51302
Nº Exped. C.A:
323
Denom.obra:
Condicionament de dos ponts. Es
Mercadal. Menorca.
Pressupost:
17.527
Invertit al 31-12-91:
10.000
Previst en 1992:
7.527
Zona-clau:
999
Mesura CEE:
70
Nº Exped. IRYDA:
50072
Nº Exped. C.A:
Denom.obra:
Mesuraments
finals,
complementaris, reformats, etc.
Pressupost:
30.000
Invertit al 31-12-91:
0
Previst en 1992:
30.000
Total pressupost:
106.391
Total invertit al 31-12-91: 43.335
Total previst en 1992:
63.056
* Finançació: Comunitat Autònoma. Obres per
iniciar. Inversions en mils de pessetes.
Zona-clau:
403L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51304
Denom.obra:
Camí rural es Caragol. Ciutadella.
Menorca.
Pressupost:
24.950
Previst en 1992:
24.950
Anys següents:
0
Zona-clau:
403L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51305
Denom.obra:
Camí rural ses Mongetes.
Ciutadella. Menorca.
Pressupost:
6.172
Previst en 1992:
6.172
Anys següents:
0
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Zona-clau:
403L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51306
Denom.obra:
Altres camins rurals de l’illa de
Menorca.
Pressupost:
28.000
Previst en 1992:
8.000
Anys següents:
20.000
Zona-clau:
403L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51307
Denom.obra:
Electrificació (línies MT-EE.TT)
z.rur. Vall del Pontarró. Alaior.
Pressupost:
70.000
Previst en 1992:
5.000
Anys següents:
65.000
Zona-clau:
403L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51308
Denom.obra:
Electrificació (línies MT-EE.TT)
La Mitjania. Ciutadella. Menorca.
Pressupost:
80.000
Previst en 1992:
20.000
Anys següents:
60.000
Zona-clau:
404L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51309
Denom.obra:
Camí rural Atzaró. Sta. Eulàlia del
Riu. Eivissa.
Pressupost:
25.743
Previst en 1992:
25.743
Anys següents:
0
Zona-clau:
402L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51310
Denom.obra:
Camí rural dels Fils. Sta. EulàliaSt. Joan Labritja. Eivissa.
Pressupost:
35.788
Previst en 1992:
35.788
Anys següents:
0
Zona-clau:
404L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51311
Denom.obra:
Camí rural Nilestons. Sta. Eulàlia
del Riu. Eivissa.
Pressupost:
16.633
Previst en 1992:
16.633
Anys següents:
0
Zona-clau:
404L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51312
Denom.obra:
Camí rural Can Pep Maians. Sta.
Eulàlia-St. Joan Labritja.
Pressupost:
42.000
Previst en 1992:
20.000
Anys següents:
22.000
Zona-clau:
404L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51313
Denom.obra:
Camí rural d’Albarqueta. St. Joan
Labritja. Eivissa.
Pressupost:
23.000
Previst en 1992:
23.000
Anys següents:
0
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Manacor
Porreres
Inca
Felanitx
Maó
Ciutadella
Eivissa

Zona-clau:
404L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51314
Denom.obra:
Camí rural vell de la Mola.
Formentera.
Pressupost:
40.000
Previst en 1992:
32.000
Anys següents:
8.000

7.526.993
3.061.820
6.143.000
5.475.000
12.280.779
1.100.000
22.670.418

TOTAL
Zona-clau:
404L
Mesura CEE:
61
Nº Exped. IRYDA:
51315
Denom.obra:
Camí rural Can Parra. Formentera.
Pressupost:
Previst en 1992:
Anys següents:
Total pressupost:
Total previst en 1992:
Total anys següents:

18.000
18.000
0
410.286
235.286
175.000

190.113.150

Santanyí i Artà no presenten pressuposts.
Quant al finançament d'aquests costos, la Conselleria
d’Agricultura indica que no existeix normativa que imposi
previsions al respecte per la seva part.
Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

M. Hble. Sr:
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE
núm. 1374/92, relativa als escorxadors homologats a la
normativa de la CEE.

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. 1375/92,
relativa al pla de la Conselleria d'Agricultura per tal de palAliar
les greus conseqüències que la persistència de la sequera fa
preveure per al camp de les nostres illes.

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

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

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

Palma, 12 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

CB)
Actualment funcionen a la CAIB les següents
instalAlacions:
Illa de Mallorca:
Mercapalma.
Carma (terme municipal de Marratxí)
Inca, Manacor, Felanitx, Llucmajor, Porreres, Sóller,
Artà, Santanyí, (Muro), (Sineu), (Alaró).
Illa de Menorca:

CC)
La secada durant la campanya agrícola 1991/92 ha
afectat de forma notable part de la península amb pèrdues en
cultius herbacis molt importants.
A Balears, segons les dades del Centre Meteorològic
Zona de Balears, les precipitacions des de 1'1 de setembre de
1991 al 31 de maig de 1992 són les que s'indiquen en el quadre
adjunt, on es relaciona la desviació respecte de la mitjana.
Precipitació
1.9.91 a 31.5.92

Desviació

Maó i Ciutadella.
Illa d’Eivissa:
Eivissa.
Han solAlicitat l'homologació per a escorxador
frigorífic els següents escorxadors de la CAIB: Carma,
Mercapalma, Inca, Manacor, Felanitx, Llucmajor, Porreres,
Artà, Santanyí, Maó, Ciutadella i Eivissa.
La resta d'escorxadors probablement solAlicitaran
excepció de caràcter permanent d'acord amb l'Ordre de 26 de
març del 1991, BOE núm. 76 de 28 de març (s'adjunta
fotocòpia).
Quin cost tendrà l’esmentada homologació?
Carma
Mercapalma
Llucmajor

19.305.000
106.000.000
6.550.140

Menorca (aeroport)
Port de Pollença
Lluc
Sa Pobla
Porreres
Palma (aeroport)
Palma. Porto Pi
Eivissa (aeroport)

410'4
451'5
873'5
386'6
362'1
304'5
317'1
448'5

142'9
288'8
302'5
197'2
84'2
69'4
54'4
68'0
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Segons les dades del Centre Meteorològic les
probabilitats d'arribar a precipitacions inferiors a les
obtingudes en el període considerat a cada un dels
observatoris són:
Menorca (aeroport)
Lluc
Palma (aeroport)
Eivissa (aeroport)

24%
5%
16%
75%

D'aquestes dades es dedueix que excepte en el port de
Pollença on la precipitació donada només es produeix una
vegada cada 20 anys, a la resta dels observatoris no poden
qualificar-se de catastròfiques, per exemple a Menorca un de
cada quatre anys tenen precipitacions inferiors a les caigudes
en aquest període.
A més si tenim en compte que les precipitacions a la
campanya 90/91 foren superiors a les normals i per tant els
aqüífers i les reserves d'aigua a la terra foren elevades, els
efectes de la manca d'aigua a la campanya 91/92 no poden
qualificar-se de greus.
De fet els efectes negatius només s'han fet notar en
els farratges, ja que els arbres, cereals i lleguminoses
presenten un desenvolupament que pot qualificar-se de normal
i fins i tot superior al normal.
Per tot això, la Conselleria d'Agricultura i Pesca no
té previst aplicar cap pla per palAliar les conseqüències de la
secada ja que a nivell de la Comunitat Autònoma aquestes no
han estat abundants.
Palma, 11 de juny 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
de la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm.
1385/92, relativa als serveis oficials veterinaris a Eivissa i
Formentera.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Franccsc Gilet i Girart

CD)
Un cop resoltes les proves selectives convocades per
accedir a l'especialitat de Veterinari de l'Escala Sanitària del
Cos Facultatiu Superior de l'Administració de la CAIB, i un
cop adjudicats els llocs vacants als aspirant que varen superar
aquestes proves selectives, es va cobrir, en propietat, el lloc
d'Inspector d'escorxadors i indústries càrnics i tres llocs de
Veterinari de sector. Per falta de peticionaris restaren vacants
el lloc de coordinador comarcal (Conselleria d'Agricultura) i
tres llocs de Veterinari de sector (Conselleria de Sanitat).
Aquests llocs vacants es varen cobrir mitjançant
l'adscripció provisional de quatre funcionaris que no havien
obtingut plaça en l'adjudicació de referència. Posteriorment
dos d'aquests funcionaris varen solAlicitar canvi de destinació
a llocs corresponents a l'illa de Mallorca.
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Per tot això, la situació actual és la següent:
Primer: Estan coberts en propietat els llocs de
coordinador de sector sanitari veterinari, que ja s'havia
adjudicat en el concurs anterior, el lloc d'inspector
d'escorxadors i indústries càrnies i tres llocs de veterinari de
sector.
Segon: El lloc de coordinador comarcal i un lloc de
veterinari de sector estan coberts mitjançant adscripció
provisional.
Tercer: Dos llocs de veterinari de sector estan vacants
a tots els efectes.
Quart: Aquestes dues vacants s'inclouran en el primer
concurs de proveïment de llocs que s’ha de convocar
pròximament, i si resten vacants s'haurà de convocar oposició
lliure per al seu proveïment. Tot això en aquest exercici del
1992.
Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

