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PLE DEL PARLAMENT

TEXTOS APROVATS

I- RESOLUCIONS DERIVADES DE
MOCIONS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de la resolució derivada de la Moció RGE núm.
2220/92, relativa als efectes socials a les Illes Balears del
procés de convergència de l'Estat amb la Comunitat Europea
1992-1996.

Palma, a 21 d'agost del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera. 

A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 15 de

juliol del 1992, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2220/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"1.- EL Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Govern de l'Estat una reforma de l'Institut Nacional
d'Ocupació (INEM) que contempli:

1.1.- La desburocratització.

1.2.- La descentralització.

1.3.- La participació dels governs de les comunitats
autònomes fi les comissions executives respectives.
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1.4.- La cobertura de les vacants existents a les plantilles
per tal de garantir un millor servei amb l'objectiu de facilitar la
colAlocació dels treballadors.

2.- El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
de l'Estat les Transferències a les Illes Balears de formació
ocupacional.

Seu del Parlament, 23 de juliol del 1992 .
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera:
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

TEXTOS REBUTJATS

I.- MOCIONS

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 15 de juliol del ]992, REBUTJÀ ELS PUNTS
4 i 5 DE LA MOCIÓ RGE: núm 2220/92, presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM. relativa als "efectes socials
a les Illes Balears del procés de convergència de l'Estat amb
la Comunitat Europea, publicada en el BOPIB núm 35 de 22
de maig del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 4:
Total vots emesos ................................................. 56
Vots a favor ........................................................    5
Vots en contra ....................................................... 49
Abstencions ........................................................... 2

Punt 5:
Total vots emesos ................................................. 56
Vots a favor ........................................................... 7
Vots en contra ....................................................... 49

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'agost del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per

a les quals es demana va resposta oral davant COMISSIÓ.

Pregunta a l'Hble Sr. Conseller de Turisme, relativa
a situació del Pla de l'oferta turística a l'illa de Menorca,
formulada pel Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup
Parlamentari MIXT; RGE núm. 2576/92.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
Jaume Peralta i Aparicio, Diputat del Parlament de

les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari MIXT, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Conseller de Turisme la següent
pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant comissió.

- En quina situació es troba el Pla de l'oferta turística
en el que respecta a l’illa de Menorca?

Palma, 29 de juliol del 1992.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per  acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2596/92, relativa al
compliment del Decret 100/1990.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
proposició no
de llei.

Compliment del Decret 100/1990

El Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula
l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la CAIB,
estableix en el seu article 16 que:

"1. Els documents i els impresos que hagin de tenir
efectes dins i fora de les Illes Balears han de ser redactats en
versió doble castellà-català.
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2. Podran fer-se impresos bilingües per a l'ús dins
l'àmbit territorial de les Illes, quan alguna circumstància
especial ho recomani, d'acord amb les orientacions dels
òrgans assessors en matèria lingüística de l’Administració de
la CAIB. En aquest cas, s’hi ha de fer constar el text català
en lloc preferent”.

Aquesta Circumstància no es dóna en l'Ordre de la
Conselleria de Turisme, de 6 de juliol del 1992, per 1a qual
es desenvolupa el Decret 2/1992, de 16 de gener,  pel qual
s'ordena i regula l'oferta turística complementària en la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En efecte, en l'Annex III de l'ordre esmentada, on
s'especifiquen les característiques tècniques dels impresos de
llistes de preus (de bars, cafeteries, restaurants, etc.) es
redacten
en versió bilingüe, tot i que aquests impresos només tenen
efecte dins les Illes Balears.

l si fos el cas que alguna circumstància especial ho
recomanàs, el català hauria de figurar en lloc preferent.

No és així en els impresos esmentats, on el català és
relegat al segon lloc i no en el primer,  com li correspon
segons la normativa, i endemés s'hi exposa en una tipografia
sensiblement menor.

És per tot açò que el Grup Parlamentari del PSM i
EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma:

1. Observar l'estricte compliment de la pròpia
normativa de normalització lingüística, en especial el Decret
100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús de les
llengües oficials de l'Administració de la CAIB.

2.- Corregir, d'immediat, l'Ordre de la Conselleria
de Turisme, de 6 de juliol del 1 992, per tal de donar
compliment al Decret 100/1990, de 29 de novembre, en
relació a les característiques tècniques dels impresos de la
Conselleria.

Ciutadella, 21 d'agost del 1992.
El Portaveu:
Joan F. López i Casasnovas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb {'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2597/92, relativa a la
correcció de senyalitzacions verticals.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament clel Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
proposició no de llei,

Correcció de senyalitzacions verticals

A la carretera de Maó a Ciutadella i en el seu tram
que passa per la població del Mercadal, el Govern de les Illes
Balears hi ha realitzat recentment unes obres de millora.
Finalitzades aquestes, ha procedit a diverses senyalitzacions
verticals. Una senyalitza la direcció al centre de la població
d'aquesta manera: centre/centro. Una altra senyala l’accés a la
muntanya del Toro així: MONTE TORO.

Així mateix, una vegada hom es troba al
centre/centro del poble, s'hi ha colAlocat un indicador que diu
“ A MAHÓN" (açò és al final de la carretera Es
Mercadal-Fornells, a la cantonada de sa Plaça amb el carrer
General Albertí).

La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística, estableix a l'article 14 que l'única forma oficial
dels topònims de les Illes Balears és la catalana.

Així mateix, el Decret 100/1990, de 29 de novembre,
que regula l'ús de les llengües oficials a l’Administració de la
CAIB, i pel que fa a la retolació pública, estableix en el seu
article 7:

“1.- S'han de redactar en català tots els rètols
indicadors situats a les vies públiques que depenen ele
l'Administració de la CAlB i destinats a informar els
transeünts i conductors.

2.- Si per circumstàncies sociolingüístiques d'especial
transcendència fos imprescindible la retolació en català i
castellà, la primera versió ha de ser la catalana, com a llengua
pròpia de les Illes Balears.”

Aquest segon punt de l'article 7è. fa referència a un
supòsit ("circumstàncies sociolingüístiques d'especial
transcendència) que no concorren en el cas del canvi -e/-o
(centre/centro) a no ser que es pressuposi en els transeünts i
conductors una incapacitat mental molt notòria per poder
entendre el significat "part central de la població" quan el
significant castellà només difereix del significant català per la
lletra final del mot "o/-e.

Atès l'incompliment flagrant de la normativa en els
topònims de MAÓ i EL TORO, és per la qual cosa que el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a corregir d'immediat les
senyalitzacions verticals en les vies públiques carretera d'es
Mercadal a Fornells; i carretera de Maó a Ciutadella per
adaptar-les a allò que estableix la normativa legal de
normalització lingüística.

Ciutadella, 21 d'agost del 1992.
El Portaveu:
Joan F. López i Casasnovas.
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Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l’article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2599/92, relativa
a participació del Govern en concursos de bellesa, amb
solAlicitud de tramitació davant comissió.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del P'SM i EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant comissió.

Participació del Govern en concursos de bellesa

Tot i que la Constitució i l'Estatut d'Autonomia
garanteixen la igualtat de dones i homes davant la llei, se
segueixen donant a la societat de les Illes Balears actuacions
d'un caràcter profundament sexista, tendents a considerar la
dona com un objecte sexual.

La necessitat d'avançar cap a una situació que ens
dugui a aconseguir "una major eficàcia en les polítiques
d'igualtat" tal i com recomana la Comunitat Europea, passa
entre altres coses per potenciar actuacions que vagina l'arrel
de les discriminacions, així com per mantenir una actitud de
rebuig davant actes que tendeixen a donar una imatge on es
consagra un determinat rol assignat a la dona.

Però si és preocupant el fet que se segueixin donant
a la nostra societat actes profundament sexistes com són els
anomenats concursos de bellesa, en els que grups de dones
joves intenten aconseguir el títol de Miss, equiparat al
certificat de "la més bella" d'una regió, d'un país o de
l’Univers, més preocupant i rebutjable és que des de les
institucions públiques, i utilitzant els pressuposts de les
mateixes es doni suport a actes d'aquest tipus i s'arribi a
participar en els jurats qualificadors d'aquests concursos.

El caràcter exemplificador que han de tenir les
actuacions promogudes des de les institucions públiques,
hauria d'impedir que es participés en aquests actes, formant
part dels jurats qualificadors, així com en el seu patrocini.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha
subvencionat diversos actes com els abans esmentats,
participant també en els jurats qualificadors, és pel que el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a rebutjar de forma sistemàtica la
participació en els concursos de bellesa, on s'elegeix una
Miss en representació d'una zona o de la totalitat del territori
de les Balears, així com a denegar qualsevol petició d'ajut
econòmic als organitzadors d'aquests actes sexistes, que
pugui implicar un patrocini del mateixos.

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit
les interpelAlacions tot seguit especificades.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
de promoció i rehabilitació de l'habitatge, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 2560/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
en matèria de defensa del patrimoni històric i artístic,
presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2567/92.

InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
en matèria de ports esportius, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2593/92.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveu l'article 149 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM interpelAla el Govern de les Illes
Balears en matèria de política de promoció i rehabilitació de
l'habitatge.

Palma, 27 de juliol del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

D'acord amb el que preveu l'article 149 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM interpelAla el Govern de les Illes
Balears respecte a la política que segueix en matèria de
defensa del patrimoni històric i artístic.

Palma, 28 de juliol del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D'acord amb el que preveu l'article 149 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM interpelAla el Govern de les
Illes Balears respecte a la política en matèria de ports
esportius.

Palma, 19 d'agost del 1997.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demana va resposta ESCRITA.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
en rehabilitació d 'habitatges, formulada pel Diputat Hble Sr.
Pere Sampol del Grup Parlamentari  PSM I EEM. RGE núm.
2558/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a regulació
activitats vehicles tot terreny, formulada pel Diputat Hble Sr.
Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2559/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a política de
defensa del patrimoni, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2565/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
competències en educació, formulada pel Diputat Hble Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
2566/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a servei de
Protecció Civil a les platges de Balears, formulada pel
Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM RGE núm. 2577/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a tancament
del Centre de Documentació Europea, formulada pel Diputat
Hble Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 2594/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a redacció
bilingüe dels impresos de la Conselleria de Turisme,
formulada pel Diputat Hble Sr. Joan F. López del Grup
Parlamentari PSM I EEM . RGE núm. 2595/92.

Pregunta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
relativa a l'informe sobre l'expropiació del camí de Cala
Varques, formulada per la Diputada Hble Sra. M. Antònia
Vadell del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2598/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a participació del Govern en els actes
d’elecció de Miss Balears, formulada pel Diputat Hble Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2600/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'objectiu de
la participació en l’'elecció de Miss Balears, formulada pel
Diputat Hble.,Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 2601/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a l'opinió del
Govern de la participació en l’elecció de Miss Balears,
formulada  pel Diputat Hble.,Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2602/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
del Govern en l'elecció de Mister Balears, formulada pel
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 2603/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports relativa a compliment de les recomanacions de la
Comissió Interdepartamental de la dona (educació no sexista),
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfi1a del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2604/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a compliment de les recomanacions de la
Comissió Interdepartamental de la dona (figures masculines),
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2605/92.

Pregunta a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, relativa a compliment de les recomanacions de la
Comissió Interdepartamental de la dona (ciències socials i
història), formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 2606/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
d'empreses menorquines a fires organitzades per Ifebal,
formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 2607/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a cobertura del
dèficit de 64 milions d'Ifebal, formulada pel Diputat Hble Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
2608/92.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Actuacions en rehabilitació d'habitatges

Quantes actuacions ha duit a terme el Govern durant
l'any 1991, en rehabilitació de'habitatges?

Quantes es tenen previstes pel 1992?

Palma, 27 de juliol del 1992,
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.



B.O.P.I.B. Núm. 43 - 3 de setembre del 1992 1545

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regulació activitats vehicles tot terreny

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes
Balears per tal de regular i controlar la circulació de vehicles
tot terreny dins els espais naturals protegits?

Palma, 27 de juliol del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Política de defensa del patrimoni

Quins canvis es pensen impulsar des de la
Conselleria de Cultura per tal de millorar la política de
defensa del patrimoni històric i artístic?

Davant els problemes que afecten el patrimoni i que
han sorgit durant els darrers mesos, com és ara sa Teulera i
diverses obres a Deià i Valldemossa, quines mesures ha pres
la Conselleria al respecte?

Palma, 28 de juliol del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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

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

Competències en educació

En quina situació es troben les futures competències
en matèria d'educació que han de ser transferides del Govern
de l'Estat al Govern de les Illes Balears?

Quines previsions i quins mecanismes
s'estableixen?

S'ha complit o es complirà i quan el que estava
previst en el Pacte Autonòmic?

Palma, 28 de juliol del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

La situació a les platges de Mallorca avui no és la
més bona sobretot pel que fa a l'augment de la brutícia amb
tota casta de deixalles i residus. Aquesta situació provoca un
perill per a la seguretat dels usuaris.

Aquesta imatge és també molt negativa de cara al
turisme que en aquests temps fa ús massiu de les nostres
platges.

També és cert que alguns ajuntaments es veuen
impossibilitats per dur endavant una campanya de neteja de
les platges del seu terme municipal.

Quines són les actuacions previstes pel Govern balear
per tal donar suport i fomentar els serveis de Protecció Civil
a les platges de Balears?

Quines iniciatives de suport a les labors dels
ajuntaments es pensen dur a terme durant aquest any?

Palma, 30 de juliol del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Tancament del Centre de Documentació Europea

Per quin motiu el Centre de Documentació Europea
de les Illes Balears es troba tancat durant el mes d'agost?

Palma, 21 d'agost del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Redacció bilingüe dels impresos de la Conselleria de
Turisme

El Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula
l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la CAIB,
estableix en el seu article 16 que:

"1.- Els documents i els impresos que hagin de tenir
efectes dins i fora de les Illes Balears han de ser redactats en
versió doble català-castellà.

2.- Podran fer-se impresos bilingües per a ús dins
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l'àmbit territorial de les Illes Balears, quan alguna
circumstància especial ho recomani, d'acord amb les
orientacions dels òrgans
assessors en matèria lingüística de l’Administració de la
CAIB. En aquest cas,  s'hi ha de fer constar el text en català
en lloc preferent".

Aquesta circumstància no es dóna en l'Ordre de la
Conselleria de Turisme, de 6 dec juliol del 1992, per la qual
es desenvolupa el Decret 2/1992, de 16 de gener, pel qual
s'ordena i regula l'oferta turística complementària en la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En efecte, en l'Annex III de l'ordre esmentada" on
s'especifiquen les característiques tècniques dels impresos de
llistes de preus (de bars, cafeteries, restaurants, etc.) es
redacten
en versió bilingüe, tot i que aquests impresos només tenen
efecte dins les Illes Balears.

I si fos el cas que alguna circumstància especial ho
recomanàs, el català hauria de figurar en lloc preferent.

No és així en els impresos esmentats, on el català és
relegat al segon lloc i no en el primer, com li correspon
segons la normativa, i endemés s'hi exposa en una tipografia
sensiblement menor.

Atesos aquests antecedents:

1." Quina és la "circumstància especial" que
recomana la redacció bilingüe en els impresos de la
Conselleria de Turisme, segons l'Ordre de 6 de juliol del
1992, ja que aquests impresos són d’ús exclusiu dins (i no
fora) de les Illes Balears?

2.- S'han tingut en compte "les orientacions dels
òrgans assessors en matèria lingüística de l'Administració de
la CAIB"?

3." A quin òrgan assessor de la CAIB es va acudir
per rebre'n les esmentades "orientacions”?
 

4.- Quines varen ser aquestes orientacions i quina
persona o persones se'n responsabilitzà?

Ciutadella, 21 d'agost del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Informe sobre l'expropiació del camí de Cala
Varques

En resposta a la solAlicitud de documentació que va
presentar el Grup Parlamentari del PSM i EEM el passat 22
de maig, adreçada a la Demarcació de Costes, relativa a
l'expropiació del camí de Cala Varques al terme municipal
de Manacor, ens contesten:

"En la data actual, la tramitació de l'expedient està
pendent de l'informe solAlicitat, dia 28 de novembre de 1991,
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat
Autònoma.

En aquesta mateixa data es reitera la solAlicitud
d’informe a l'esmentada conselleria."

Té la Conselleria d'Agricultura i Pesca elaborat
l’informe sobre la construcció d'un accés públic a Cala
Varques, al terme municipal de Manacor? 

Quan pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca
remetre l'esmentat informe a la Demarcació de Costes, per tal
que es pugui continuar amb el procés d'expropiació del camí
de Cala Varques.

Manacor, 25 d'agost del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Participació del Govern en els actes d’elecció de Miss
Balears

La notícia de l’elecció, a finals del passat mes juliol,
de l'anomenada Miss Balears i l'anunciada participació de
representants d'una conselleria del Govern de les Illes, en el
jurat encarregat de discernir les qualitats de les diferents
concursants, em mou a formular les següents preguntes: 

- Quina valoració es fa des de la Conselleria de
Cultura de la participació del Govern, del qual en forma part,
en un acte d'aquestes característiques.

- Ha estat discutida aquesta participació per part de
la Comissió lnterdepartamental de la dona que presideix la
Consellera de Cultura?

- No creu la Conselleria de Cultura que la notícia de
tal participació, apareguda a alguns mitjans de comunicació,
posa en entredit altres actuacions, com és la iniciativa de
promoure un concurs per premiar l'anunci “que més destaqui
pel tracte d'igualtat entre les dones i els homes"?

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Objectiu de la participació en l'elecció de Miss
Balears

A finals del passat mes juliol es realitzà l’elecció de
l'anomenada Miss Balears amb l'anunciada participació de
representants d'una conselleria del Govern de les Illes, en el
jurat encarregat de discernir les qualitats de les diferents
concursants.
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- Quin és l'objectiu perseguit pel Govern amb
aquesta actuació?

- Quina despesa econòmica ha suposat?

Es Mercadal, 26 d’agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Opinió del Govern en la participació en l'elecció de
Miss Balears

A finals del passat mes juliol es realitzà l’elecció de
l'anomenada Miss Balears amb l'anunciada participació de
representants d'una conselleria del Govern de les Illes, en el
jurat encarregat de discernir les qualitats de les diferents
concursants.
 

- Pensa el Govern que amb actuacions com aquesta
compleix un dels objectius principals de la Comissió
Interdepartamental de la dona, com és el de "foment de les
accions que promouen els valors igualitaris entre les dones
i els homes".

-Considera el Govern que amb aquesta actuació "es
promou la conscienciació dels ciutadans i ciutadanes quant
a la igualtat d'ambdós sexes a tots els nivells”, com a
propòsit també de la Comissió Interdepartamental de la
dona?

- No pensa el Govern que la publicitat feta, incloent
la participació d'una conselleria en un certamen com aquest,
contradiu absolutament el contingut de l'exposició de motius
de l'Ordre de la Conselleria de Cultura núm. 12045, en què
afirma: "es considera que els mitjans de comunicació i
especialment la publicitat, són una força impulsora de canvis
en la manera de pensar i actuar de les persones"?

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Participació del Govern en l'elecció de
MisterBalears

A finals del passat mes juliol es realitzà l'elecció de
l'anomenada Miss Balears amb l'anunciada participació de
representants d'una conselleria del Govern de les Illes, en el
jurat encarregat de discernir les qualitats de les diferents
concursants.

- Participaria el Govern, donant suport econòmic o
enviant, fins i tot, alguna representant d'una conselleria per
formar part del jurat si es fes una convocatòria per tal
d'elegir Mister Balears?

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfi1a i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Compliment de les recomanacions de la Comissió
Interdepartamental de la dona

En les recomanacions remeses per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes Balears,
per tal de fomentar l'educació no sexista, i educar en la
igualtat, s'hi inclou la d”Abolir el tractament de senyoreta, la
d”evitar un llenguatge que assigni papers socials”. Creu la
Conselleria de Cultura que la participació en l’elecció de Miss
Balears, va en línia recomanada per la Comissió'?

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Compliment de les recomanacions de la Comissió
Interdepartamental de la dona

En les recomanacions remeses per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes Balears,
n'hi ha algunes referides a les "figures masculines i
femenines" que apareixen als textos escolars, i s'afirma que
"els personatges que hi figuren ... transmeten continguts en
relació al rol genèric que s'assigna a cada un dels sexes ... "
Com creu la Conselleria de Cultura que es pot aplicar aquesta
recomanació a les actuacions del Govern, i concretament a la
imatge que el Govern dóna quan participa en un certamen d'un
clar contingut sexista com és de l'elecció d'una Miss que pugui
representar les Illes Balears?

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Compliment de les recomanacions de la Comissió
Interdepartamental de la dona.
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En les recomanacions remeses per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes
Balears, Concretament en la referida a l'apartat de ciències
socials i història que té el núm. 8 es diu textualment: En
tractar els mitjans de comunicació, incloure treballs amb
publicitat per analitzar críticament el sexisme reforçat per la
televisió,  la premsa ... " Com analitza la Conselleria de
Cultura la publicitat donada a la participació del Govern en
un acte profundament sexista com és de l'elecció de Miss
Balears, partint del contingut de l'esmentada recomanació?

Es Mercadal, 26 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Participació d'empreses menorquines a fires
organitzades per Ifebal

Quantes empreses menorquines han participat a
fires o certàmens organitzats per Ifebal des de l'any 1991
fins a l'actualitat?

Es Mercadal, 27 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Cobertura del dèficit de 64 milions d'Ifebal

A la vista del dèficit de 64 milions de pessetes,
acumulat pel consorci Ifebal, en quina proporció seran
desembutxacats per part de cada uns dels socis d'aquest
consorci?

Quina quantitat hauran de desembutxacar cada un
dels consells insulars?

Quines entitats han subscrit la darrera ampliació de
capital d'Ifebal i quines han desembutxacat efectivament la
quantitat subscrita?

Es Mercadal, 27 d'agost del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE, núm 2557/92, relativa a lliure
accés a la zona de domini públic, amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.

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

Palma. a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
proposició no
de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Lliure accés a la zona de domini públic

La zona costanera de les Illes Balears constitueix un
dels principals atractius tant pels nadius i residents com pels
visitants. A les temporades estiuenques el nombre de persones
que visiten el litoral, sobretot les platges, augmenta
considerablement i és en aquests temps quan també es
manifesten els problemes d'accessos a la mar.

L'absència de passos motivada per la privatització del
litoral i en alguns casos la construcció de vertaderes murades
d'edificis just a la vorera, fan quasi impossible la lliure
circulació de persones a la zona de domini públic, tot i que la
Llei 22/1988 de 28 de juliol de costes, en el seu article 28.3
regula el pas o accés a la mar, preveient l'existència dels
necessaris per a garantir l'ús públic de la mar i la vorera.

És evident que no tot el litoral balear està tancat però
algunes zones més verges i d'altres urbanitzades tenen el pas
impedit per barreres posades pels propietaris dels terrenys
confrontants al domini públic marítimo-terrestre.

Per tot això el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1.- El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d'Obres Públiques que elabori un inventari de
camins d'accés rodat i peatonal a la mar.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la
Demarcació de Costes per tal que garanteixi el lliure accés a
la zona de domini públic, obrint expedients d'expropiació si és
necessari.

Palma, 27 de juliol del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, RGE núm. 2563/92, relativa
a la cessió del 15% de l’IRPF, amb solAlicitud de tramitació
davant el Ple.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del PSM i EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Cessió del 15% de l’IRPF

La importància de la finançació autonòmica, a
hores d'ara encara no resolta, malgrat els teòrics principis
d'acord en el si de les comissions de política fiscal i
financera, ens duu a plantejar la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que cedeixi amb urgència dins l'any actual la gestió
del 15% de l’IRPF recaptat a les Illes Balears.

Palma, 28 de juliol del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 1 de setembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 2564/92, relativa
a l'accessibilitat dels minusvàlids al transport discrecional.

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

Palma, a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari del P'PSM i EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

Accessibilitat dels minusvàlids al transport
discrecional

Ateses les línies d'ajut que ha establert la Conselleria
de Transports a les empreses que realitzen transport
discrecional, 

Atesa la problemàtica dels minusvàlids,

Coneguda la Llei aprovada per les Corts Generals,
13/1982, de 7 d’abril, d'integració social dels minusvàlids,

Presentam la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Treball i Transports a modificar el Decret de subvencions
en matèria de transports (BOCAIB núm. 70, de 11.6.92), en
el sentit d’'afavorir les empreses que adeqüin els vehicles per
a facilitar l'accessibilitat dels minusvàlids als mateixos.

Palma, 27 de juliol del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

IV.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

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. 1014/92, relativa als
contractes de prestació de serveis a l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut.

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

Palma, 30 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

A)

Nom Treball realitzat Import

Manuel Granero Coeto  Monitor  12.000

Catalina Nicolau Nicolau  Monitora  24.000

Maria Oliver Miralles  Monitora  46.269

Ferran de Angulo Dols  Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angulo Dols Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angulo Dols Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angulo Dols Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angulo Dols Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angulo Dols Col. Ràdio Jove  47.001

Joan Baltasar Rian  Monitor   32.000

Miguel A Limón Col. Ràdio Jove   42.009

Miguel A Limón Col. Ràdio Jove  42.009

Miguel A Limón Col. Ràdio Jove  42.009 
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Miguel A Limón Col. Ràdio Jove  42.009

Miguel A Limón Col. Ràdio Jove  42.009

Miguel A Limón Col. Ràdio Jove  42.009

Jaime Salvadiego  Monitor  60.043

Pere Estela Antich  Col. Cala Jondal 50.000 

Pere Estela Antich  Col. Cala Jondal 50.000 

Gabriel Rosales Frau  Monitor 100.001

Rita Terrassa Torres  Monitora  24.000

Fernando Salam Portella  Monitor  109.290

Fernando Salam Portella  Monitor  109.290

Barbara Ponle Monit. intèrpret 50.000

Rita de Filippis 130.710 

Viola Von Tiedeman  Monit. intèrpret 5.000

Laurence Benizri Monitor intèrpret 40.000

Ferran de Angula Dols Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angula Dols  Col. Ràdio Jove  47.001

Ferran de Angula Dols  Col. Ràdio Jove  73.314

Maria Isabel Guerrero  Monitor  20.000

Miguel Solivellas Aguiló Monitor 15.000

Javier Croix Sànchez  Monitor  15.000

Elena de Còrdova Ribas Col. Ràdio Jove 143.000 

Jordi Vallespir Monitor 20.000

Mª José Navarro Fides Monitora 15.000

Joan Franc. Serra Ribas  Monitor 15.000

Santiago Moll Sales  Monitor  15.000 

Francisco 1. Caymaris  Monitor  15.000 

Pere Sànchez Moyà  Monitor  20.000

Bernat Bauzà Garau  Monitor 15.000 

Lluís Porcel Figuerola  Col. Ràdio Jove  99.328 

Aina Mesquida Barceló  Monitora 20.000

Alfonso Rodenas Andreu Monitor 15.000

Miguel A Toribio Martí 82.136

Rosa M. Campomar Veny Col. Ràdio Jove  87.291

Rosa M. Campomar Veny Col. Ràdio Jove  87.291

Rosa M. Campomar Veny Col. Ràdio Jove  87.291

Mònica Susana Borràs  Col. Ràdio Jove  47.001

Mònica Susana Borràs  Col. Ràdio Jove 47.001

Mònica Susana Borràs  Col. Ràdio Jove  67.000

Bernardo Dengra Delgada Monitor  15.000

Esperanza Segura Castell  Monitora 15.000

Juan C. Marzo Campos Monitor  15.000

Margalida Gelabert Triay  Monitora   92.538

Margalida Gelabert Triay  Monitora  92.538

Margalida Gelabert Triay  Monitora   92.538

Rosa Mª Campomar Veny Col. Ràdio Jove  47.001

Rosa Mª Campomar Veny Col. Ràdio Jove  47.001

Rosa Mª Campomar Veny Col. Ràdio Jove  47.001

Rosa Mª Campomar Veny Col. Ràdio Jove  47.001

Rosa Mª Campomar Veny  Col. Ràdio Jove  47.001

Cat. Vallespir Höffer Monit. intèrpret  8.500

Cat. Mª Company Vidal  Monitora 16.800

Ferran de Angu lo Dols  Col. Ràdio Jove 73.314

Mònica S. Borràs Zimmer Col. Ràdio Jove  35.000

Mònica S. Borràs Zimmer Col. Ràdio Jove  35.000

Mònica S. Borràs ZimmerCol. Ràdio Jove  35.000

Lídia Abadia Pascual  Monitora 70.000

Mª de Lluc Coll Mulet  Monitora  7.000

Isabel Santander Lozano  Monitora  60.043

Juan C. Jorquera Gómez  Promotors ocup. 58.200

Juan C. Jorquera Gómez  Promotors ocup. 7.500

J. A Fernàndez Alarcón  Promotors ocup. 148.750

Salvador Sànchez Mart. Monitor  40.000

Juan C. Jorquera Gómez Promotors ocup. 58.200

Antoni Lladó Lladó  165.385

Antoni Lladó Lladó 110.580

Antoni Lladó Lladó  84.442

Antoni Lladó Lladó 56.295

Antoni Lladó Lladó 56.295

Onofre Veny Moll  46.269

Francisca Ballester Cardell  42.050

Juan Escalas Taberner Contracte metge 51.051

Juan Escalas Taberner Contracte metge 51.051

Emili Colom Arques Monitor 24.000

F Javier Olivera Martínez Col. Ràdio Jove 47.483

F Javier Olivera Martínez Col. Ràdio Jove 47.483

F Javier Olivera Martínez Col. Ràdio Jove 47.483
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F Javier Olivera Martínez  Col. Ràdio Jove 47.483

F Javier Olivera Martínez Col. Ràdio Jove 47.483

F Javier Olivera Martínez  Col. Ràdio Jove 47.483

Francesc Adrover Sbert  Col. Ràdio Jove  15.002

Francesc Adrover Sbert  Col. Ràdio Jove  15.002

Francesc Adrover Sbert  Col. Ràdio Jove  15.002

Francesc Adrover Sbert  Col. Ràdio Jove  15.002

Francesc Adrover Sbert Col. Ràdio Jove  15.002

Francesc Adrover Sbert  Col. Ràdio Jove  15.002

Empar Bosch Sans  51.410

Empar Bosch Sans  51.410

Empar Bosch Sans  51.410

Empar Bosch Sans  51.410

Empar Bosch Sans  51.410

Empar Bosch Sans  51.410

Empar Bosch Sans  51.410

Miguel A. Fuxa Muñoz  Col. Ràdio Jove  47.001

Miguel A. Fuxa Muñoz  Col. Ràdio Jove  47.001

Miguel A. Fuxa Muñoz  Col. Ràdio Jove  47.001

Miguel A. Fuxa Muñoz  Col. Ràdio Jove  47.001

Miguel A. Fuxa Muñoz  Col. Ràdio Jove  47.001

Bartolomé Fullana Bauzà  Monitor  16.800

Carmen Gili Crespo  97.433

Maria Miró Gonzàlez  Monitora 16.000

Rosa Cortès Serra Contracte metge 109.290

Rosa Cortès Serra Contracte metge 109.290

Marina Llobera O'Brian Monitora  60.580

José A. Noguera Mercadal Monitor 150.000

Margarita Gelabert Triay  Monitora  73.183

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat Ifebal
que conté Ja contestació a la Pregunta formulada per l'Hble.
Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 1071/92, relativa a la selecció
del responsable de seguretat del pavelló balear a 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

B)

El servei de seguretat el proporciona el pavelló
d'Espanya, Ifebal envia un cap de seguretat, ant-intrusió i
contra incendis, que compleix tots els requisits exigits per
l'Expo '92.

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. 1072/92, relativa a la dimissió
del coordinador del pavelló balear a 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

C)
No existeix ni existirà la figura de coordinador i no

hi ha hagut cap dimissió de cap càrrec actual.

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. 1073/92, relativa als danys de
l'incendi al pavelló balear a 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

D)

No hi ha hagut cap dany, ja que no hi ha hagut cap
incendi.
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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. 1087/92, relativa als ajuts per a la publicació de
butlletins o revistes.

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

E)

Ajuts per a la publicació de butlletins o revistes.

Any 1987
Societat Arqueològica LulAliana
Edició núm. 42 del Butlletí de la Societat
Quantia: 600.000

Any 1988
Societat Arqueològica LulAliana
Edició volum 43 del Butlletí de la Societat
Quantia: 300.000

Any 1989
Societat Arqueològica LulAiana
Edició volum 44 del Butlletí de la Societat
Quantia: 485

Any 1991
Societat Arqueològica LulAliana
Edició volum 45 del Butlletí de la Societat
Quantia; 500.000

Societat Arqueològica LulAliana
Edició volum 46 del Butlletí de la Societat
Quantia: 600.000

Quins ajuts rebran l'any 1992
Els ajuts destinats per a l'any 1992 estan pendents

de la Comissió d’Avaluació Tècnica de subvencions en
matèria de cultura, la qual té previst de reunir-se en el mes
d'abril d'enguany.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

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. 1094/92, relativa a la circulació de béns culturals fora
de les illes.

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

F)

En relació a les mesures que la Conselleria de
Cultura Educació i Esports pensa prendre per tal de restringir
al màxim la circulació de béns culturals fora de les Illes
Balears, vull comunicar-vos que un dels objectius de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports és la realització de
l'inventari del nostre patrimoni cultural. En aquest sentit,
actualment s'està confeccionant l'inventari de béns mobles de
l’església catòlica.

Amb la redacció d'aquest inventari, la Conselleria
disposarà, sens dubte, d'una eina per controlar i restringir la
circulació de béns culturals fora de les Illes.

Pel que fa a la coordinació entre la Conselleria de
Cultura i el Govern de l'Estat espanyol, vull manifestar-vos
que, en els pròxims mesos, es concretaran les mesures
oportunes al respecte.  A hores d'ara,  el nostre departament
està analitzant els dos documents remesos pel Consell del
Patrimoni Històric Espanyol, els quals varen esser redactats
per !a Comissió de les Comunitats Europees:

- Avantprojecte de proposta de reglament relatiu a
l'exportació de béns culturals.

- Proposta de directiva del Consell relativa a
l'aproximació de les disposicions legislatives, reglamentàries
i administratives dels estats membres en matèria de restitució
de béns culturals que hagin sortit de manera ilAlegal del
territori d'un estat membre.

En relació a la categoria dels béns que tendrien la
consideració de béns culturals, ens trobam confeccionant, amb
la colAlaboració dels centres dependents de la Conselleria de
Cultura, una relació el més exhaustiva possible, per tal de
limitar clarament els béns que gaudirien d'aquesta
consideració.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort.

M.Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l’Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1096/92, relativa a
les propostes al programa de joves amb Europa.

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

Palma, l0 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

G)

El programa "la joventut amb Europa II" està destinat
a facilitar que els joves realitzin intercanvis bilaterals i
multilaterals que els permetin adquirir una formació útil en la
seva vida activa i professional, tant de joves Com adults, a la
Comunitat Europea. Es dóna prioritat als intercanvis de joves
que, sense aquest tipus d'ajut, tindrien més dificultat per
fer-ne.

El programa s'adreça a joves, a organitzacions
juvenils, monitors de joventut, organismes públics i
organitzacions no governamentals.
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Es tracta d'intercanvis bilaterals i multilaterals de
joves organitzats al voltant d'un projecte que els permeti
desenvolupar les seves capacitats per a la vida activa i
professional.

Els intercanvis que més interessen són:

- Els que apleguen joves de diferents medis socials,
econòmics i culturals.

- Els que són en benefici de joves provinents de
medis socials poc afavorits.

- Els destinats a sensibilitzar els joves respecte a la
dimensió europea, per exemple, pel seu caràcter multilateral.

- Els que han estat concebuts i organitzats pels
mateixos joves.

- Els destinats a joves que visquin en regions
perifèriques o en una zona lingüística restringida.

No es poden subvencionar activitats com ara
festivals de joves, competicions esportives, programes de
vacances, viatges escolars o individuals, cursos de formació
professional o reunions legals d'associacions juvenils que
formin part del funcionament intern de l’organització
mateixa.

Els participants han detenir entre 15 i 25 anys, i el
seu nombre no pot ser inferior a 16 ni superior a 60. La
durada mínima d'un intercanvi és d’una setmana, i la
màxima de 3, però és preferible que les trobades
multilaterals durin 10 dies.

Les subvencions poden arribar fins al 50% de les
despeses efectuades. En el cas d'intercanvis adreçats als
joves més poc afavorits l'ajut econòmic podrà arribar fins al
75% del total.

Existeix una Agència Espanyola de Coordinació
(Instituto de la Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales),
que és l’encarregada d'administrar el programa a Espanya,
així com d'aprovar els projectes presentats mitjançant una
comissió avaluadora, a partir d'uns pressuposts disponibles,
limitats per a cada comunitat autònoma i termini de
presentació de solAlicituds. Hi ha tres terminis anuals per a la
presentació de solAlicituds.

Les entitats i grups de joves d'àmbit balear, insular
i local han de presentar les seves solAlicituds a través dels
serveis de la Direcció General de Joventut, la qual adjunta
un informe sobre la idoneïtat de cada proposta.

La Direcció General de Joventut de la Conselleria
adjunta a la Presidència del Govern balear, en relació al
programa "La joventut amb Europa II'', iniciat el gener del
1992, ha
tramitat, fins al dia d'avui, els següents projectes:

- Cercle d'Estudis d'Alaró - Ev. Hilfswerk des
Kirchenkreis Rendsburg (Alemanya): Grup de remesa
(14-25/IV/1992).

- Centre d'integració i Promoció de l'Educació
Social (CIPRES) - St Michae1's House (Irlanda): Grup de
Remesa (1-14/VI/1992).

- Fundació Joana Barceló - Instituto Francesco
Ferrara (Itàlia): Grup d'acollida (2-10-IV-1992) i grup de
remesa(22-30/IV/1992).

Palma, 6 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

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.
1099/92, relativa a les propostes a la iniciativa Now de la CE.

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

H)

Des de la nostra comunitat autònoma es varen
presentar diferents propostes de projectes a la iniciativa de la
CE per promoure la igualtat d'oportunitats per les dones en el
camp de l’ocupació i 1a formació professional Now.

Dels presentats varen esser aprovats els següents
projectes específics per a dones:

- Núm de projecte 103.
Títol: "Nous àmbits per a les dones del segle XXI".
Objectius: Formació de les dones amb la finalitat que

les participants puguin ser capaces de crear, gestionar i
desenvolupar una petita i mitjana empresa o cooperativa.

- Núm de projecte 105.
Titol: "Empredona, la dona emprenedora".
Objectius: Formació de dones, en l'especialitat de

secretàries mèdiques trilingües i suport a la seva inserció
professional.

- Núm de projecte 106.
Títol: "Formació i qualificació professional per a

treballadores del sector de guarderies".
Objectius: Formar un colAlectiu de dones en tècniques de
guarderies.

- Núm de projecte 110.
Títol: "Artedona, artesania i art per a la dona del

2.000".
Objectius: Formació i qualificació en favor de les

dones dins el marc de la renovació del sector tradicional de
l'artesania.

- Núm de projecte 108.
Titol: "Accions transnacionals dirigides a fomentar

la autoocupació i la revalorització i promoció de la
qualificació professional de la dona."

Objectius: Programa de formació transnacional
dirigit a la preparació de la dona en el camp de les noves
tecnologies aplicades a les pimes i programa d'orientació
vocacional, professional i de seguiment.

-Núm de projecte T656-62.
Títol: "La dona davant el repte del 2.000".
Objectius: Formació professional per a l'ocupació de

la dona balear.

- Núm de projecte E 074-01.
Títol: "Centre de formació ocupacional".
Objectius: Formar les dones en diferents camps

professionals.

- Núm de projecte E 056-61.
Títol: "Nous àmbits per a les dones del segle XXI".
Objectius: Formar dones per a la creació, gestió i

desenvolupament d'una petita i mitjana empresa.
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A més de tot l'exposat en aquests moments ja es
treballa en altres programes comunitaris que contemplen
ajudes per a la creació d'empreses i altres iniciatives
d'ocupació destinades a fomentar que es creïn llocs de feina
per a les dones.

La Conselleria de Treball i Transports que s'ocupa
dins l'àmbit de la Comissió Interdepartamental de la dona
del Govern balear de tot el referent a la formació i la
incorporació de la dona en el mercat laboral, està duent a
terme importants accions en aquest camp que va des de la
formació fins al suport a la dona o grups de dones que
projectin crear un negoci, una cooperativa o qualsevol
iniciativa laboral d’ocupació.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort

M, Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Francesc Triay, RGE
núm. 1131/92, relativa a l'acció Envireg relativa al parc
natural d'Escorca.

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

I)
La partida de 30 milions relativa al programa

Envireg fa referència a la redacció del PORN prèvia a la
declaració del Parc Natural de la Serra de Tramuntana i la
redacció del Pla d'ús i gestió de la mateixa, així com a les
inversions necessàries per a l'adaptació i instalAlació del
centre de recepció de visitants i d'interpretació del Parc
Natural. Està prevista la declaració l'any  92 d'un parc
natural a la Serra de Tramuntana.

Palma, 8 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere 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. Francesc Triay, RGE núm.
1138/92,
relativa les actuacions del programa europeu Acnat.

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

J)

Amb càrrec al projecte Acnat no s'ha previst cap
actuació, així doncs en aquests moments els programes de la
Conselleria, relacionats amb el medi ambient, estan
cofinançats per als anys 91-92-93 amb càrrec al programa
operatiu 5B. De totes maneres segons informació de
BrusselAles el programa Acnat serà integrat dins del Life.

Palma, 8 d'abril del 1992.
EL CONSELLER d'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Morey i Ballester

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l’Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1145/92,
relativa a la privatització dels holdings dels aeroports.

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

K)

Fins que l'Administració central no prengui una
decisió que modifiqui la situació actual, l'ens públic
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), és el
responsable dels serveis dels holdings als aeroports.

Mentrestant aquesta comunitat roman a l'expectativa
dels fets que es puguin produir.

Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL l TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M.Hble.Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1150/92,
relativa a la participació al programa Arion.

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

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

La convocatòria del programa Arion (programa de
visites d'estudis per a especialistes en educació) de l'any
1991/92 es va realitzar a través de les direccions provincials
d'Educació i que, segons informació de la Coordinadora
Nacional a Espanya d'aquest programa (Ministeri d'Educació
i Ciència) la convocatòria per n l'any 1992/1993 es publicarà
al Butlletí Oficial de l'Estat, per primera vegada.

Per tant, i en contestació a la seva pregunta, no
s'han presentat projectes a la Conselleria de Treball i
Transports en relació a aquest programa, que va dirigit a
especialistes en educació i tractar-se de visites d'àmbit
educatiu i no d’àmbit laboral.

Palma, 9 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I

TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1151/92,
relativa a la participació al programa Lingua.

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)

1.- La Conselleria de Treball i Transports ha
participat en el programa Lingua amb diverses accions:

-Participació del Director del programa Lingua al
"Seminari de programes europeus" amb una conferència
sobre el programa.

- Visita tècnica del Conseller de Treball i
Transports i del Director General de foment de l'ocupació i
acció formativa a BrusselAles a finals de gener del 1992.

- Presentació de projectes al programa Lingua (com
a promotor o com a partenaire).

2.- S'han presentat els projectes següents:

- Visita preparatòria para un intercambio
Lingua-Acción4 (viajes y turismo).

- At1atour 1
- Atlantour 2
- Transtel
- Lingua 3. Turismo
- Transinto
- Transinfo
- Turiform 92
- Visita preparatoria. Lingua Acción 4
- Yieto.

3.- S'han aprovat els projectes següents:

- Atlantour 1
- Turinform 92
- Visita preparatoria. Lingua Acción 4
- Yieto

Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M.Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1152/92,
relativa a la participació al programa Comett.

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

N)

1.- La participació de la Conselleria de Treball i
Transports al programa Comett ha estat la següent:

- Presentació de projectes dins el programa Comett,
que s'indiquen al punt 2.

-En relació a l'apartat d'intercanvis d'estudiants, la
Conselleria ha estat receptora de dos estudiants becaris del
programa Comett (un de Grècia i un altre del Regne Unit) que
feren una estada de sis mesos en el Departament de programes
europeus.

- Difusió del programa durant el Seminari de
programes europeus.

- Assistència del Director General de foment de
l'ocupació i acció formativa a la reunió informativa del
programa Comett a Caprarola (Itàlia).

2.- S'han presentat els projectes següents:

- Baltur (AUEF sectorial turisme)
- Utilización de los multimedia en la determinación de

la calidad standard del pescado
- Firestop
- Gisig
- Turismo a distancia

3.- Tots aquests projectes estan pendents d’esser
aprovats per part de BrusselAles.

Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Víctor Tur, RGE núm. 1177/92,
relativa a personal del Secona destinat a Formentera l'estiu
1992.

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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O)

Hi ha un cap comarcal que té competències sobre
Eivissa i Formentera i un guarda que es desplaça a
Formentera per cobrir qualsevol eventualitat i realitzar les
funcions pròpies del seu càrrec. Es continua en la mateixa
línia per la temporada d’estiu.

Palma, 8 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere 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. Víctor Tur, RGE núm. 1178/92,
relativa a les ajudes a productors viticultors.

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

P)

Els productors viticultors poden solAlicitar ajudes
acollint-se als programes o línies d'ajuda següents:

- Adquisició de maquinària i d'altres mitjans de
producció en règim cooperatiu, regulada per l'Ordre del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de dia
26.07.83.

- Prima per abandonament definitiu del cultiu de la
vinya, regulada per l'Ordre de 19.10.88 del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació en aplicació dels
reglaments (CEE)
núms. 1442/88 i 2729/88.

- Finques colAlaboradores de la CAlB, regulada per
l'Ordre de dia 26.06.90 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

- Agrupacions per a tractaments integrats en
agricultura, regulada per l'Ordre de 17.11.89 del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

- Agrupacions de defensa vegetal, regulada per
l'Ordre de 07.03.90 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

- Contractacions a assegurances agràries, regulada
per l'Ordre de dia 04.02.91, de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca.

Al mateix temps els productors vitícoles que
disposin de finques situades a qualsevol dels municipis que
formen part de la zona de denominació d'origen Binissalem
poden beneficiar-se indirectament dels beneficis establerts
per la Disposició reguladora de la denominació d'origen,
Ordre de 01.02.90 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Així mateix els productors viticultors que, durant el
període obert a l'efecte, varen solAlicitar acollir-se al
Programa Marc de les operacions colAlectives de la CEE,
podran beneficiar-se'n amb la línia de Reestructuració i
reconversió de la vinya, regulada per l'Ordre de 26.03.88 del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en aplicació
dels reglaments (CEE)458/80 i 1679/81.

Palma, 8 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere 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'’ble. Sr. Víctor Tur, RGE núm. 1179/92,
relativa als pressuposts per a finques d'experimentació agrària.

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

Q)

a) Despeses d'experimentació en finques
colAlaboradores

Pressupost finques colAlaboradores 1992:

14.500.000 ptes.  Zona no 5b
  8.000.000 ptes.  Zona 5b

Total 22.500.000 ptes.

Fins a la data s'han iniciat 107 expedients, amb la
següent distribució:

Mallorca: 91 expedients  16.713.000 ptes. 8 0 , 5
%

Menorca: 10 expedients    2.650.000 ptes.
1 2 , 8
%

Eivissa:  6 expedients    1.394.000 ptes.   
6,7%

Totals:  107 expedients  20.757.000 ptes.
1 0 0
%

b) Despeses en finques experimentals (en pessetes):

Granja experimental agrícola de Palma:º  10.225.000
Granja Experimental agrícola de Maó
(inclosa Escola de Capacitació):  20.000.000
Finca Experimental agrícola Can Marines
(Santa Eulàlia):  20.000.000

Palma, 22 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere Morey i Ballester.

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. Sebastià Serra, RGE
núm.1247/92, relativa a la problemàtica dels malalts
terminals.

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

Palma, 27 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT  A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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R)

La millor atenció sanitària, l'augment de
l'expectativa de vida i la capacitat d'allargar-la en situacions
límit, ha conduït a l'existència d'un grup de persones
denominat grup de malalts terminals, (terminologia de
discutible oportunitat) que constitueixen una problemàtica
a qualsevol societat moderna, i també a la nostra. En
l'esmentat grup es poden integrar els pacients afectats del
sida molt evolucionats.

La demanda hospitalària és variable i depèn de la
fase en què es trobi el malalt. A manera d'exemple tenim que
en el 1990 s'integraren 129 individus a Son Dureta amb una
estància mitjana d’11'43, i aquest és l'hospital de la nostra
comunitat autònoma amb major nombre de casos
diagnosticats i, per tant, amb més possibilitats de demanda
(el 57,3% dels casos diagnosticats des del 1981 ho han estat
per aquest hospital).

No existeixen unitats especials per a casos de sida.
Aquests malalts són ingressats als hospitals com altres
malalts, i són ubicats segons la patologia que presenten en el
moment, a les diferents unitats que hi ha als hospitals,
mentre es prenen les corresponents mesures
higiènico-sanitàries, de profilaxi, prevenció i tractament,
com es prenen també en altres malaties transmissibles. Per
tant, no existeix un nombre determinat de llits destinats a
aquests malalts, cosa que no suposa que no s'ingressin quan
ho necessiten, igualment que altre tipus de malalts, ja que
òbviament no es produeix una problemàtica de saturació per
ells mateixos, ja que basta amb fer una valoració del que al
1990 suposà a Son Dureta: 129 ingressos de sida davant els
13.135 ingressos en total, i en aquests moments hi ha 202
casos de sida a Balears, i evidentment no tots en fase
terminal o avançada, cosa que significa que avui per avui es
poden atendre hospitalàriament les necessitats que la situació
de la sida a Balears planteja normalment.

No veim, per tant, oportú el plantejament
d'alternatives, ateses les circumstàncies alAludides. No
obstant això, consideram que en principi el malalt terminal
hauria des ser atès al seu domicili pels facultatius d'atenció
primària, sense que altres condicionants (sòcio-econòmics)
influïssin en la qualificació de terminal. Aquells pacients
terminals que per motius purament mèdics no puguin ser
atesos als seus domicilis (necessitat d'una hidratació
parenteral, cures complicades, etc,) han de ser atesos als
nostres hospitals generals el temps que requereixin un
tractament mèdic.

Palma, 20 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

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. Sebastià Serra, RGE núm.
l248/92, relativa al centre per a malalts terminals de sida.

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

Palma, 27 de juliol del 1992. 
EL CONSELLER ADJUNT A P'RESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

S)

És evident que la pregunta que formula el Diputat es
dirigeix, per probable error, a aquesta conselleria, ja que és
evident que qui podria contestar-la és l'entitat responsable de
la decisió a què s'hi alAludeix, la pròpia titular del projecte
referit a la pregunta, la Creu Roja, que té personalitat jurídica
pròpia, i que no depèn en absolut d'aquesta Conselleria, ni del
Govern de les liles Balears, com és sabut. D'altra banda en el
Pla d'acció social de la nostra comunitat autònoma, aprovat
pel nostre Parlament s'estableix que qualsevol entitat privada
o pública que pretengui la posada en funcionament de mesures
o serveis d'acció social haurà de responsabilitzar-se del seu
manteniment, i haurà de comptar i comprometre els recursos
pertinents a l'efecte, a més del fet que estiguin d'acord amb els
criteris que el pla considera adequats.

Palma, 20 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

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. Sebastià Serra, RGE núm.
1249/92, relativa a l'evolució de la meningitis.

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

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

T)

Fins al juliol del 1992 l'evolució de la meningitis
meningocòcica, des de gener del 1991 ha estat la següent:

1991

Nombre total de casos: 30
Distribució per illes:

Mallorca  27
Menorca  1
Eivissa  2

Distribució per sexes: Femelles 18
Mascles 11
Desconeguts   1

Distribució per edats: Menor d'1 any   0
l-4 anys  12
5-9 anys   5
10 - 14 anys   0
15 - 24 anys   6
Més de 25   3
Desconeguda   5
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1992

Nombre total de casos: 14

Distribució per illes: Mallorca 13
Menorca   1

Distribució per sexes: Femelles   9
Mascles   5

Distribució per edats: Menor d' 1 any   0
1 - 4 anys   4
5-9 anys   4
10 - 14 anys   2
15 -24 anys   1
Més de 25   3

El Govern no ha establert noves mesures per a la
prevenció de la meningitis, ja que, llevat de les que ja
s'adopten tradicionalment, que són de tipus inespecífic
(incidir sobre l'alimentació ,sobre canvis de temperatura)
etc.) no n’existeixen d’altres, atès que per al tipus de
meningitis més freqüent al nostre medi (tipus b) no hi ha
vacuna.

Palma, 20 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

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. Sebastià Serra, RGE núm.
1297192, relativa als programes conjunts amb la Creu Roja.

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

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

U)

Derivat de l'Acord marc subscrit entre la Comunitat
Autònoma i l’Assemblea provincial de Creu Roja
Espanyola, està preparat ja un conveni, en què s'inclouen els
serveis d'ajuda a domicili, companyia i telealarma,
fonamentalment a persones de la tercera edat.

El programa funciona des de fa més d'un any i a la
vista de l'experiència sembla convenient formalitzar el
conveni amb el fi de consolidar aquestes actuacions.

Així mateix, la colAlaboració institucional iniciada
en el sector de drogodependències s'ha articulat mitjançant
l’elaboració d'un conveni d'actuació conjunta per atendre
toxicòmans residuals amb els mitjans propis de Creu Roja,
de tal manera que complementa altres programes que,
coordinats per la Conselleria de Sanitat i Seguretat, es
realiten dins l'àmbit de la nostra comunitat autònoma.

Pel que fa referència als programes per a asilats i
exiliats polítics, la intervenció en aquest àmbit és competència
de l’Administració central que, a vegades, utilitza per a les
seves actuacions els serveis de Creu Roja.

Els estrangers, asilats, refugiats i apàtrides, podran
ser beneficiaris dels programes d'acció social, d'acord amb el
que disposen els convenis internacionals i, en el seu defecte,
amb el principi de reciprocitat, però sempre supeditats a
normes de rang superior com són la Llei d'estrangeria ni les
disposicions sobre el dret d'asil, a què al.ludeix l'article 13 de
la Constitució per a tot el territori de l’Estat, així ho indicava
l'apartat que el Pla quadriennal, aprovat pel Parlament;
dedicava a1 colAlectiu de refugiats i asilats, que estan sota la
tutelAla de l'Administració de l'Estat, en compliment de Ics
seves obligacions legals i compromisos internacionals.

No obstant això, en la mesura de les nostres
possibilitats i a través del menjador de transeünts, que a Palma
atén la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, s'atenen
nombrosos immigrats, però, com s'ha dit, estam davant
competències estatals que, a més, ni tan sols està previst que
sien delegades o transferides, ja que s'inclouen entre les que
menciona l’article 149 de la Constitució com de competència
exclusiva de l'Estat.

Finalment, conjuntament amb Insalud, existeix un
conveni per a la gestió del Banc de Sang comunitari, i suport
a les activitats de donació de sang, en colAlaboració també amb
la Federació d'Associacions i Germandats de Donants de Sang
de Balears.

Palma, 20 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

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. Sebastià Serra, RGE núm.
1439/92, relativa al Seminari sobre prevenció de
salmonelAlosi.

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

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

V) 

Dins el programa de prevenció de les toxiinfeccions
alimentàries, de les que avui per avui predominen les
salmonelAlosis, hi ha la formació de manipuladors d'alinments
per a prevenir-les. A finals de 1991 es va iniciar una sèrie de
reunions de treball amb l'Associació de Restauració i la
Federació Hotelera de Mallorca, amb l'objectiu de dissenyar
i posar en pràctica un seminari amb directors i propietaris de
menjadors colAlectius, seguides s'un curs a chefs de cuina.

Els seminaris per a empresaris i/o responsables
d’hostaleria i restauració tenien per objectius:
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1.- Sensibilitzar sobre la importància d'unes
instalAlacions correctes per dismiuir les toxiinfeccions.

2.- Informar sobre els criteris de la Conselleria a la
visita d’inspecció.

3.- Donar a conèixer la realització de cursos per a
caps de cuina i els seus objectius. Sensibilitzar sobre la
necessitat de formació dels caps de cuina i de la seva
assistència.

Els cursos per a caps de cuina tenien per objectius:

1.- Analitzar i definir les responsabilitats del cap de
cuina en la prevenció de toxiinfeccions (especialment en
salmonelAlosi).

2.- Potenciar i/o reforçar en el cap de cuina i
personal al seu càrrec les següents conductes:

- Rentar-se les mans després d'utilitzar el servei o
WC i haver manipulat aliments crus.

- Netejar els estris utilitzats amb aliments crus,
abans d’usar-los amb aliments elaborats.

-Refrigerar qualsevol aliment que contengui salses
o cremes i que no hagi de ser necessari passar-lo pel calor
abans del seu consum.

- Eliminar tots els aliments que contenguin salses o
cremes i no hagin estat consumits el mateix dia de la seva
elaboració.

- Conservar els aliments cruus separats dels cuinats.

L'avaluació que es féu dels cursos dóna corn a
resultat que el 100% dels participants consideren la formació
rebuda com a molt útil per al seu treball.

Superada la primera fase, que va ser pilot, i atès
l'èxit que ha tingut, s'implantarà a la resta d'illes, tal com es
tenia previst.

De fet es convidà un tècnic dels nostres centres
insulars perquè participàs als seminaris i cursos, per tal que
s'usi la mateixa metodologia a totes les Balears.

En aquests moments ja s'ha contactat per part dels
centres insulars de Menorca i Eivissa-Formentera amb els
representants de les associacions que hi puguin estar
implicades, i
es té previst iniciar seminaris i cursos properament també a
Eivissa-Formentera, en conseqüència.

Palma, 20 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

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. Vicent Tur, RGE núm. 2198/92, relativa a
l'estat d'elaboració del Pla de l'oferta turística a les illes
d'Eivissa i Formentera.

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

Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA A PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart

X)

El Pla de l'oferta turistica a les illes d'Eivissa i
Formentera s'està elaborant i es troba dins la primera fase
denominada d'informació i expressament s'estan duent a terme
els treballs
de camp i la recollida de dades.

Palma, 11 de juny 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. 2202/92, relativa al
turisme alternatiu.

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

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

Y)

No es pot contestar amb precisió la pregunta
formulada ja que no hi ha estadístiques específiques, si bé
l'albufera de Muro és visitada per grups formats expressament
per aquesta visita i que es dediquen principalment a
l'observació i estudi dels ocells. Es pot estimar que són de
2.500 a 3.000 les persones que visiten l'albufera de Muro amb
aquest motiu.

La Conselleria de Turisme no té una intervenció
directa en aquests programes, ara bé, si que té una intervenció
indirecta que es produeix a les fires, congressos, visites de
periodistes nacionals i estrangers, etc., davant els quals es
posa de relleu l'existència i la importància dels espais naturals
a Balears.

Palma, 11 de juny 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. 2203/92, relativa a
la utilització dels camps de golf.

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

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



1560 B.O.P.I.B. Núm. 43 - 3 de setembre del 1992

Z)

No existeixen estadístiques sobre els visitants
d'aquestes Illes que venen per practicar el golf. Ara bé, s'ha
detectat un augment de l’afluència d'aquest tipus de
visitants, sobre tot
dins els mesos de temporada baixa:

Quant al nivell d'utilització de distints camps de
golf, és una data de què no disposa aquesta conselleria, ja
que és més propi que la sàpiga la Federació de Golf.

Palma, 11 de juny 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. 2204/92, relativa a
les activitats del turisme alternatiu.

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

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

AA)

Aquesta conselleria intenta potenciar, no un turisme
alternatiu, sinó un turisme complementari al tradicional, que
dificilment podrà ser substituït per un altre tipus de turisme
alternatiu.

El turisme complementari que intenta promocionar
aquesta conselleria, és el que fa referència al turisme
esportiu (ciclisme, golf, nàutica, etc.), cultural, gastronòmic,
naturista,
congressos, convencions, etc.

A fi d'aconseguir la promoció d'aquest turisme
abans esmentat, es colAlabora amb els promotors de viatges
especialitzats, federacions, altres institucions d'aquesta
comunitat autònoma, etc. També es produeixen accions
promocionals a través de programes especials a les Illes.

Amb la Direcció General de Joventut no hi ha una
coordinació pròpiament dita ja que es tracta d'activitats
diferents i sobre tot que l'activitat d'aquests dos organismes
van dirigides
a diferents sectors de població.

Palma, 11 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Fisenda, que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 2212/92,
relativa a l'evolució de l’economia social.

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

Palma, 6 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A P'RESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AB)
L'economia social d'un territori durant un any

determinat pot examinar-se des de diverses prespectives, atesa
l'amplitud de contingut inclòs en aquest terme, tot i que el més
significatiu, seguint un efecte macroeconòmic, és la
corresponent al mercat de treball, i dins aquest àmbit, a
l'evolució, tant del nivell d'atur, del nivell de la contractació,
i del nivell de l’ocupació.

Si ens atenem a les dades d'atur, cal assenyalar que
es produeix una caiguda global d'aquest des d'un nivell, en
mitjana mensual de 41.260 treballadors l'any 1990, a 39.684
treballadors el 1991. Això suposa una disminució percentual
del 3''8%, que malgrat això es molt desigual per illes. Així, a
Mallorca augmenta el 2'5%, mentre que a Menorca
descendeix el 23'6% i en la demarcació d'Eivissa i
Formentera. Són quantitats absolutes i es desprèn de les
anteriors xifres que la disminució és de 1.576 persones
prenent xifres mitges.

Quant al vessant dels contractes, aquests han passat
de 188.785 el 1990 a 161.820 el 1991. Això suposa una
disminució del 14'3%. Si es disgrega per illes, la caiguda és
també desigual, atès que el nivell de caiguda del 4% per
Eivissa i Formentera contrasta amb la caiguda del 15'7% per
a Mallorca i del 20'2% per a Menorca, aquesta evolució pot
explicar-se entre altres raons, per la suavització en la evolució
del cicle econòmic.

Un extrem interessant a destacar en l'àmbit de
l'economia social de Balears el 1991 és la contradicció que ha
sorgit entre les xifres de colAlocacions de la Tresoreria
Territorial de la Seguretat Social i les de l'Enquesta de
Població Activa de l'Institut Nacional d'Estadística. En aquest
sentit, cal destacar que mentre en la primera font estadística es
registra una caiguda del nivell d'ocupació de -1'4%, en
l'Enquesta de Població Activa es reflecteix una evolució
absolutament contrària, amb un augment de l'ocupació del 2'1
%. La Conselleria d'Economia i Hisenda s'ha decantat pel
moment per la utilització del primer indicatiu citat.

Combinant la informació que aquest proporciona
amb altres indicadors de producció, es constata per a les Illes
un augment de la productivitat del treball. Aquest augment
denota un procés de reajustament del mercat de treball en
directa relació amb les noves condicions de demanda.

EL CONSELLER D'ECONOMIA l HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
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V.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 1 d'agost del 1992, es donà per
assabentada de l’acceptació de la renúncia del Cap del
Gabinet de la Presidència
del Parlament de les Illes Balears, Sr. Miquel Angel Limón i
Pons.

El que es publica per a coneixement general.
Palma. a 2 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B)

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. )(192, SOBRE EL
NOMENAMENT D'UN FUNCIONARI EVENTUAL.

Atès que la Relació de Llocs de Feina aprovada per
la Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 8 de gener del
1992 contempla l’existència del lloc de treball, vacant per
renúncia, de CAP DEL GABINET DE PREISÈNCIA, amb
categoria de director genera, que té assignades les funcions,
sense perjudici de la Cabdalia superior de tot el personal i de
tots els serveis que li cornpeten al Lletrat Oficial Major de
la Cambra, de la deguda coordinació de les àrees de Premsa,
Protocol, Secretaria Particular de Presidència,
Documentació, Serveis Tècnics, Divulgació Institucional,
Seguretat i Majordomia, a més d'executar totes les rasques
anàlogues que li encomani la Presidència.

Atès que l'esmentat lloc de treball és considerat
com de confiança o d'assessorament especial d'aquesta
Presidència.

Atès que la Mesa de la Cambra en sessi6 celebrada
dia 1de setembre del 1992, ha estat assabentada del
nomenament de la persona proposada per la Presidència.

En ús de les facultats previstes en l'article 54 de
l'Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears,
aquesta Presidència dicta la següent:

RESOLUCIÓ

1.- Nomenar al Sr. Pere Miquel Estrany Payeras,
funcionari de la Comunitat Autònoma pertanyent al Grup A,
amb DNI. núm 78.191.471, CAP DEL GABINET DE
PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS, amb categoria de Director General,  amb efectes
de dia 1 de setembre del 1992, qui percebrà les retribucions
assignades al càrrec esmentat en el Pressupost del Parlament.

2.- La present Resolució es publicarà en el Buttletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, per a coneixença
general.

Seu del Parlament, a 1 de setembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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