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K) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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1957
O) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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1958
Q) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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T) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'auxiliar de productes alimentaris. RGE núm. 3846/92.
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X) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió hotelera ordinador. RGE núm.
3847/92.
Y) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'informàtica gestió associació de verns. RGE núm. 3848/92.
1960
Z) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de disseny art final. RGE núm. 3849/92.
1960
AA) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de disseny gràfic publicitari. RGE núm. 3850/92.
1961
AB) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'informàtica tècnic d'empresa. RGE núm. 3851/92.
1961
AC) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'anglès professional. RGE núm. 3852/92.
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AD) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de comandaments intermedis per a la CEE. RGE núm. 3853/92.
1962
AE) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de màrqueting a l'àmbit de Manacor. RGE núm. 3854/92.
1962
AF) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'animadora turística a l'àmbit de Manacor. RGE núm. 3855/92.
1962
AG) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'informàtica de paquets integrats a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer.
RGE núm. 3856/92.
1962
AH) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de jardineria a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer. RGE núm. 3857/92.
1963
AI) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió de control informàtic d'empreses a l'àmbit de la Mancomunitat del
Raiguer. RGE núm. 3858/92.
1963
AJ) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de venedora immobiliària. RGE núm. 3859/92.
1963
AK) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'animadora turística a l'àmbit de l'illa de Menorca. RGE núm. 3860/92.1964
AL) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió del control informàtic a empreses a l'àmbit de l'illa de Menorca. RGE
núm. 3861/92.
1964
AM) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'expertes en avaluació d'impacte ambiental a l'àmbit de Calvià. RGE núm.
3862/92.
1964
AN) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de recursos humans. RGE núm. 3863/92.
1965
AO) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió financera. RGE núm. 3864/92.
1965
AP) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de documentalista I i II. RGE núm. 3865/92.
1965
AQ) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de treballadora familiar a l'àmbit de la Mancomunitat del Pla. RGE núm.
3866/92.
1965
AR) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió d'empreses informatitzades. RGE núm. 3867/92.
1966
AS) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió control d'informatització d'empreses. RGE núm. 3868/92.
1966
AT) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de tècnic modelista de la pell a l'àmbit territorial de Palma. RGE núm. 3869/92.
1966
AU) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'auxiliar de la tercera edat a Palma. RGE núm. 3870/92.
1967
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AV) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de sastreria d'espectacles a Palma. RGE núm. 3871/92.
1967
AX) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació dc dones, curs de luminotècnia d'espectacles a Palma. RGE núm. 3872/92.
1967
AY) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs d'alemany per a guies. RGE núm. 3873/92.
1967
AZ) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació per a l'ocupació de dones, curs de fotomecànica offset. RGE núm. 3874/92.
1968
BA) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de cursos pel professorat de formació per l'ocupació. RGE núm. 3875/92.
1968
BB) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació professional per a les dones, curs de mecànica d'automòbil a Palma. RGE núm. 3876/92.
1968
BC) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació ocupacional per a les dones, curs de jardineria. RGE núm. 3877/92.
1969
BD) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació ocupacional per a les dones, curs de casa d'oficis conservació natura. RGE núm. 3878/92.
1969
BE) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a programa de formació ocupacional per a les dones, curs de cuinera. RGE núm. 3879/92.
1969
BF) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a realització
d'un pla estratègic de foment de la competitivitat. RGE núm. 3901/92.
1970
BG) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
justificació de la realització d'un pla estratègic de foment de la competitivitat. RGE núm. 3902/92.
1970
BH) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a realització
d'un pla estratègic de foment de la competitivitat. RGE núm. 3903/92.
1970
BI) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a criteris
per a l'elaboració d'un estudi de viabilitat per a l'establiment d'un consorci mediambiental. RGE núm. 3904/92.
1970
BJ) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a l'elaboració
d'un estudi de viabilitat per a l'establiment d'un consorci mediambiental. RGE núm. 3905/92.
1970
III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a convocatòria de la plaça de restaurador del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. RGE núm. 3805/92.
1971
B) Del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a activació
Comissió Mixta Comunitat Autònoma-diòcesis de les Illes Balears. RGE núm. 3811/92.
1971
IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a declaració de reserva de la biosfera l'illa de Menorca i la Serra de
Tramuntana. RGE núm. 3891/92.
1971
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V.- INFORMACIÓ

A) Convocatòria per a cobrir pel sistema de promoció interna, mitjançant oposició, una plaça de personal funcionari del grup
B del cos d'administratius, vacant a la plantilla del Parlament de les Illes Balears.
1972
B) Fixació del calendari del proper període ordinari de sessions.

1974

C) Convocatòria de sessió extraordinària i habilitació de terminis per a la tramitació de diversos assumptes.

1974

A)

PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS APROVATS
1.- 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
3522/92, relativa a política del Govern en matèria de
promoció i rehabilitació d'habitatges.

El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 3 de
novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2658/92, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
assumir les competències en matèria d'ordenació farmacèutica,
transferides per Reial Decret 2567/80 i, en el termini de tres
mesos, dicti el corresponent decret que reguli la instrucció,
tramitació i resolució dels expedients d'instalAlació, trasllat i
transmissions d'oficines de farmàcia.”
Seu del Parlament, 9 de novembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 3 de
novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm.3522/92, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar una memòria anual al
Parlament, sobre les actuacions realitzades en matèria de
rehabilitació d'habitatges."
Seu del Parlament, 9 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99
del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB
de les resolucions derivades de la Proposició no de Llei RGE
núm 2771/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a Pla d'extensió de l'educació física.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
B)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 4 de
novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2771/92, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que compleixi els compromisos adquirits amb el Pla
d'extensió de l'educació física als centres docents."

II.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm. 2568/92, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a exercici de competències en matèria
d'ordenació farmacèutica.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Seu del Parlament, 10 de novembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.
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Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm 2800192, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a expedients sancionadors oberts als
pagesos per adquisició de gasoil A.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, debaté la InterpelAlació
RGE núm 3384/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a política general de joventut.
Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr. Josep
Moll.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller adjunt a la Presidència.

C)
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 4 de
novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2800/92, i quedà aprovada la següent:

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Cosme Vidal
del G.P. MIXT, Hble. Sr. Joan B. Gomila del G.P. PSM I EEM,
i Hble. Sr. Josep M. Martínez del G.P. PP-UM.

RESOLUCIÓ
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Moll i
"El Parlament de les Illes Balears insta
l'ExcelAlentíssim Sr. Delegat del Govern espanyol a les Illes
Balears a retirar els expedients incoats als pagesos sancionats
per la utilització de gasoil A, sempre que no es demostri que
aquest s'hagi utilitzat per a fins no agrícoles."
Seu del Parlament, 10 de novembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Gilet.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 23 de novembre de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 10 de novembre del 1992, debaté la
InterpelAlació RGE núm 3461/92, presentada pel Grup
Parlamentari MIXT, relativa a política de desenvolupament
tant autonòmic, en caràcter general, com de l'Administració
Autonòmica, en particular.

TEXTOS DEBATUTS
I.- INTERPELALACIONS

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

Ordre de Publicació

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller adjunt a la Presidència.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, debaté la
InterpelAlació RGE núm. 3383/92, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de
transports de mercaderies.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Pere Sampol
del G.P. PSM I EEM, Hble. Sr. Francesc Triay del G.P.
SOCIALISTA, i Hble. Sr. Joan Huguet del G.P. PP-UM.

Actuà com a interpelAlant el Diputat Hble. Sr.
Llorenç Rus.

Gilet.

A)

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Pascual i
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 23 de novembre de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Transports.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Miquel
Pascual del G.P. MIXT, Hble. Sr. Ramon Orfila del G.P.
PSM I EEM, i Hble. Sr. Antoni Pons del G.P. PP-UM.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Rus i
Oliver.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 23 de novembre de 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN
EL PLE
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm 3373/92, BOPIB núm 49 de 22 d'octubre del 1992,
de la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a incompliment per part
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera de la Llei de
normalització lingüística.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm 3372/92, BOPIB núm 49 de 22 d'octubre del 1992,
del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a criteris de selecció d'escultures a les
zones enjardinades.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm 3600/92, BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions que ha
efectuat el Govern de la CAIB durant 1992 amb càrrec a la
partida pressupostària de residus sòlids urbans.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm 3375/92, BOPIB núm 49 de 22 d'octubre del 1992,
del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a normalització lingüística a l'àmbit
del Govern de la CAIB.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3532/92, BOPIB núm 52 de 4 de novembre del
1992, del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a informe favorable al
camp de golf de Puntiró.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 4 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3599/92, BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992, del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a crèdit definitiu que té
actualment la partida pressupostària referent al Pla de
residus sòlids urbans després d'haver desviat una part
important del fons d'aquesta partida a la Societat Balear de
Capital Risc SA.
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Comerç i Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

I.- MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, REBUTJÀ ELS PUNTS
1, 2 i 3 DE LA MOCIÓ RGE núm 3522/92, presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a política del Govern
en matèria de promoció i rehabilitació d'habitatges, publicada
en el BOPIB núm 51 de 30 d'octubre del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 58
Vots a favor .......................................................... 28
Vots en contra ...................................................... 30
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a accessibilitat dels
minusvàlids al transport discrecional, RGE núm 2564/92,
BOPIB núm 43 de 3 de setembre de1992.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 10 de novembre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a congelació de les
percepcions econòmiques, RGE núm 3208/92, BOPIB núm. 47
de 13 d'octubre del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 26
Vots en contra ....................................................... 31

Total vots emesos ................................................ 58
Vots a favor ......................................................... 28
Vots en contra ..................................................... 30

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 4 de novembre dell992, REBUTJÀ EL PUNT
2 DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a pla d'extensió de
l'educació física als centres docents, RGE núm. 2771/92,
BOPIB núm 44 de 21 de setembre del 1992.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ...........................................................
28
Vots en contra .......................................................
29
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
C)

INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, quedà ajornada la
pregunta RGE núm 3532/92, presentada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, a petició
del seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació
B)
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 3 de novembre del 1992, quedà retirada per part
del grup presentant la Proposició no de Llei RGE núm.
2563192, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 10 de novembre del 1992, REBUTJA LA
PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a campanya informativa
sobre el Tractat de Maastricht, RGE núm 2985/92, BOPIB
núm 46 de 2 d'octubre del 1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
C)
Total vots emesos ................................................. 57
Vots a favor ........................................................... 8
Vots en contra .......................................................
31
Abstencions ...........................................................
18
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 10 de novembre del 1992, quedà decaiguda la
Proposició de Llei de creació del Fons de Cooperació
Municipal de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu
l'article 126.2 del Reglament del Parlament, i atès que a
l'escrit RGE núm. 3714/92 presentat pel Govern de la CA,
aquest manifesta el seu criteri desfavorable a la tramitació de
la proposició de llei de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS APROVATS
1.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per tal de donar compliment a l'establert a l'article
99 del Reglament del Parlament, dispòs la publicació al
BOPIB de les resolucions derivades de la Proposició no de
Llei RGE núm 3485/92, presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa al Pla d'extensió de la programació dels
centres de RTVE.
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 10
de novembre del 1992, procedí a debatre el text de la
Proposició no de Llei RGE núm. 2801/92, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a reclamar de l'ens públic RTVE que
les Illes Balears siguin incloses en el Pla d'extensió de la
programació dels centres territorials, que ha previst la
Direcció General de l'ens públic, previ informe del Consell
Assessor de Ràdio-Televisió Espanyola a les Illes Balears, tot
respectant l'autonomia en l'elaboració dels continguts com les
característiques culturals i lingüístiques de la nostra
comunitat”
Seu del Parlament, 12 de novembre del 1992.
La Presidenta:
Carlota Alberola i Martínez.
La Secretària:
Carme Castro i Gandasegui.

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21
d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 2427/92,
BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992, del Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
subvencions a clubs esportius, esportistes i tècnics esportius.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21
d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm. 2428/92,
BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992, del Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
subvencions destinades per grans esdeveniments esportius.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21
d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 2429/92,
BOPIB núm 38 de 26 de juny del 1992, del Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
quantitats destinades per als campionats esportius de Balears
i als d'Espanya.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS DEBATUTS
I.- RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN
COMISSIÓ
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21
d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 2358/92,
BOPIB núm 37 de 12 de juny del 1992, del Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
personal i cost de les instalAlacions esportives.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21
d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 2430/92,
BOPIB núm 38 de 26 de juny del 1992, del Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
partides econòmiques rebudes del Consell Superior d'Esports.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
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F)
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La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 21
d'octubre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm 2431/92,
BOPIB núm 38 de 26 de juny del 1992, del Diputat Hble. Sr.
Joan Ferrà, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al
cost real del Memorial Rafel Coll.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
G)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 10
de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE núm
2801/92, BOPIB núm 45 de 25 de setembre del 1992, del
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM, relativa a l'acostament de la realitat europea a les
Illes Balears.
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS
I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 5 de novembre del 1992,
REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla d'actuació
quadriennal en matèria de comerç, RGE núm 3017/92.
BOPIB núm 46 de 2 d'octubre del 1992.

Ordre de Publicació
A)
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 10
de novembre del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller adjunt a la Presidència, acompanyat de la
directora general de Relacions Institucionals, que informà
sobre el viatge de la directora general de Relacions
Institucionals a Puerto Rico, Argentina, Barcelona i Madrid
per tal d'explicar la Llei 3/92 de les comunitats balears
assentades fora del territori de la CAIB (escrit RGE núm.
3505/92, BOPIB núm 51 de 30 d'octubre del 1992).
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant COMISSIÓ.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
característiques i serveis que dispensa la Unitat de primera
acollida de menors de Menorca, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE
núm 3892/92.
Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller adjunt a la
Presidència, relativa a coordinador per a associacions de la
Conselleria adjunta a Presidència del Govern de la CAIB,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3893/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris
adjudicació de contractes de compra d'objectes d'art,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3894/92.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos ......................... 15
Vots a favor .................................. 6
Vols en contra .............................. 7
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 23 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris
adjudicació de contractes i subministres d'obres, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3895/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a empreses a
les quals es varen adjudicar els contractes per ala finançació
de campanyes publicitàries, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Xavier Tejero, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3896/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a adjudicació
de contractes d'assistència tècnica i contractes de publicitat,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Xavier Tejero, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3897/92.
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D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament
Cristòfol Soler i Cladera

3.- En quina direcció general es troba enquadrat
aquest lloc de treball?
4.- Com s'ha cobert aquest lloc de treball i des de quan
es troba cobert?
5.- A quin BOCAIB ha sortit publicat el seu
nomenament?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A)
Xavier Tejero i Isla, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Característiques i serveis que dispensa la unitat de
primera acollida de menors de Menorca
A tenor de les distintes informacions aparegudes,
alguna d'elles contradictòria, relativa a l'assumpció per part
del Govern de la Comunitat Autònoma, de l'anomenada
Unitat de Primera d'acollida de menors de Menorca:
- Quines són les responsabilitats assumides a
Menorca pel Govern de la Comunitat Autònoma, des de la
desaparició de la llar funcional des Milà?
- Quin pressupost s'ha previst per a l'assumpció de
les esmentades responsabilitats?
- De quin personal es disposa per a l'atenció directa
de menors a Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
Xavier Tejero i Isla, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Criteris adjudicació de contractes de compra
d'objectes d'art
Després de la publicació al BOCAIB de dia 6
d'octubre del 1992 relativa a determinades adjudicacions de
contractes realitzats per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports amb anterioritat a l'esmentada data.
Quins són els criteris establerts per l'esmentada
conselleria per a l'adjudicació de contractes relatius a la compra
d'objectes d'art?
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

- Quines funcions té encomanades l'esmentat
personal?
- Quines característiques i quins serveis dispensa
aquesta Unitat de primera acollida de menors de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

D)
Xavier Tejero i Isla, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Xavier Tejero i Isla, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller
adjunt a la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
la Comissió d'Assumptes Socials.

Després de la publicació al BOCAIB de dia 6
d'octubre del 1992 relativa a determinades adjudicacions de
contractes realitzats per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports amb anterioritat a l'esmentada data.

Coordinador per a associacions de la Conselleria
adjunta a Presidència del Govern de la CAIB

- Quines previsions té aquesta conselleria referent a la
política d'adjudicacions de contractes?

Atès que el diari Última Hora en la seva edició
menorquina del dia 1 de novembre fa referència al
"coordinador para asociaciones de la Conselleria adjunta a
la Presidència del Govern, Pedro Orfila", com un dels
participants a la missió humanitària d'acollida d'alAlots i
alAlotes procedents de Bòsnia, i que aquesta participació va
ser confirmada pel propi Pedro
Orfila.

- Quins són els criteris que té establerts per a
l'adjudicació de contractes d'obres?

1.- Quina és la funció d'aquest coordinador per a
associacions de la Conselleria adjunta a la Presidència del
Govern de la Comunitat Autònoma?
2.- Quin sou té assignat aquest coordinador?

Criteris adjudicació de contractes i subministres obres

- Quins són els criteris establerts per a l'adjudicació de
subministres?
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

E)
Xavier Tejero i Isla, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Empreses a les quals es varen adjudicar els
contractes per a la finançació de campanyes publicitàries
Després de la publicació al BOCAIB de dia 6
d'octubre del 1992 relativa a determinades adjudicacions de
contractes realitzats per la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports amb anterioritat a l'esmentada data.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre 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 PP-UM, RGE núm. 3815, relativa a instalAlació
per part de l'ens públic Retevisión del sistema Dual dins
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, 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 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A quines empreses es varen adjudicar els contractes
per a la finançació de campanyes publicitàries?
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
Xavier Tejero i Isla, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Adjudicació dels contractes d'assistència tècnica i
contractes de publicitat
Després de la publicació al BOCAIB de dia 6
d'octubre del 1992 relativa a determinades adjudicacions de
contractes realitzats per la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports amb anterioritat a l'esmentada data.
- Quins són els criteris establerts per a l'adjudicació
dels contractes d'assistència tècnica?
- Quins són els criteris establerts per a l'adjudicació
dels contractes de publicitat?
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Diputat:
Xavier Tejero i Isla.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari PP-UM presenta la següent proposició no de
llei perquè sigui tramitada davant comissió.
InstalAlació per part de l'ens públic Retevisión del
sistema Dual dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Deixar al marge, una vegada més, com darrerament
pareix que és norma per part de l'Administració central, la
nostra Comunitat Autònoma, constitueix una actitud
discriminatòria. Ja seria discriminació si els elements objectius
que aconsellen la instalAlació d'aquesta millora tècnica fossin
els mateixos elements que els de les comunitats peninsulars que
ja la tenen instalAlada. Però resulta que la nostra indústria
turística requereix ineludiblement estar al dia en innovacions i,
en aquest cas concret, la nostra indústria ha de poder oferir als
visitants la possibilitat de veure les pelAlícules de la TV en
versió original. Aquesta circumstància darrera fa que la
discriminació de l'Administració central sigui més punyent
encara, perquè hauríem d'haver estat, des del punt de vista
purament objectiu, la primera de les comunitats on s'instalAlàs
aquest sistema. Per això, el Grup Parlamentari PP-UM presenta
la següent:
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a requerir l'ens públic Retevisión perquè instalAli, dins
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el sistema Dual.
Palma, 18 de novembre del 1992.
El Portaveu:
José Ma González Ortea.
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III.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3887/92, presentat per tres diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
mitjançant el qual se solAlicita compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports davant la Comissió
de referència per tal de celebrar sessió informativa sobre Pla
d'actuació previst per al teatre romà de Pollentia (Alcúdia)
atesa la imminent donació que en farà la Fundació Bryant a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. Les "grans superfícies comercials" (hípers i centres
comercials) permesos pel Pla Director, que el planejament
municipal incorpori a les seves previsions, se situarà sobre sòl
urbanitzable no programat, l'adjudicació de la gestió del qual es
farà per concurs.
6. Per planificar “grans equipaments comercials” i
“grans superfícies comercials” es tendrà en compte el tamany
de població demandant d'equipament comercial, que serà la
suma, degudament ponderada, de la població permanent i de la
població estacional.
7. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
voluntat que durant la redacció i tramitació del Pla Director
Sectorial d'equipaments comercials no s'autoritzin nous grans
establiments comercials í grans superfícies comercials, i a tal
finalitat:
a) Insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
suspendre transitòriament l'aplicació als usos comercials del
Decret sobre declaracions d'interès social.
b) Es dirigeix als consells insulars, solAlicitant-los que
no aprovin noves iniciatives de modificació de planejaments
municipals que tenguin aquest objectiu.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, 19 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

1.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de novembre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm 3884/92,
presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, en relació
amb els criteris generals del Pla Director d'equipaments
comercials.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de novembre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm 3899/92,
presentades pel Grup Parlamentari PP-UM, en relació amb els
criteris generals del Pla Director d'equipaments comercials.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.

Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
El Grup Parlamentari Socialista presenta les
següents propostes de resolució a la comunicació del Govern
sobre criteris generals com a conseqüència del Pla Director
d'equipaments comercials
1. El Parlament de les Illes Balears no aprova els
criteris generals, remesos pel Govern de la Comunitat
Autònoma, als que s'ha d'acomodar el Pla Director Sectorial
d'equipaments comercials, per inconcreció i absència de
continguts reals, ja que hi falten els objectius i directrius en
matèria de política urbanística comercial a assolir pel Pla
Director.
2. El Pla Director Sectorial d'equipaments
comercials complirà tots els requisits formals i de contingut
exigits per la Llei d'ordenació territorials per als plans
directors sectorials.
3. El Pla Director Sectorial inclourà les
determinacions precises per tal que no es puguin implantar
nous usos comercials en sòl no urbanitzable.
4. No es podran autoritzar "grans establiments
comercials" o “grans superfícies comercials” a municipis que
no disposin de Pla General d'Ordenació adaptat al Real
Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
que expressament permetin aquests usos.

Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 172 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PP-UM
formula la següent proposta de resolució al Pla d'equipaments
comercials
Substituir el criteri número 8 pel següent text:
8. La implantació de les grans superfícies comercials
que puguin preveure el Pla Director Sectorial i el planejament
urbanístic que el desenvolupi, necessàriament haurà de ser
avaluada en funció del tamany i la densitat de població de cada
municipi. La suma de metres quadrats de superfície de venda
de les grans superfícies comercials existents i planejades, estarà
limitada a cada municipi per l'aplicació d'un coeficient
multiplicador que oscilAlarà entre el 0,2% i el 0,5% de la seva
població censada, atenent les característiques
socioeconòmiques dels municipis de les Illes d'acord amb la
classificació que estableixi el Pla Director Sectorial.
Palma, 20 de novembre del 1992.
El Portaveu:
José Mª González Ortea.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992, acordà
d'admetre a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm
3900/92, presentades pel Grup Parlamentari PSM I EEM, en
relació amb els criteris generals del Pla Director
d'equipaments comercials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de novembre del 1992, acordà d'admetre a
tràmit les Propostes de Resolució RGE núm 3906/92,
presentades pel Grup Parlamentari MIXT, en relació amb els
criteris generals del Pla Director d'equipaments comercials.

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

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 25 de novembre del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera
D)
C)
D'acord amb el que preveu l'article 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta les següents propostes de
resolució a la Proposta de criteris generals als quals s'ha
d'acomodar l'elaboració del Pla Director Sectorial
d'equipaments comercials, presentat pel Govern de les Illes
Balears
1.- El Parlament de les Illes Balears considera que
els criteris generals als quals s'ha d'acomodar l'elaboració
delutònoma, als que s'ha d'acomodar el Pla Director Sectorial
d'equipaments comercials, arriben al Parlament sense la
concreció adequada i amb una manca d'estudis previs per
establir els requisits de l'oferta i la demanda dels diferents
usos comercials, i una informació completa i detallada del
sector comercial de les Illes.

D'acord amb el l'establert als articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT presenta les següents
ESMENES
en relació als criteris generals als quals s'ha
d'acomodar l'elaboració l'elaboració del Pla Director Sectorial
d'equipaments comercials.
Criteri 1.- modificació
El Pla Director Sectorial d'equipaments comercials
(PDSEC) regularà les condicions per a la construcció
d'equipaments comercials amb una visió de conjunt a nivell
comarcal, insular o regional.
Criteri 1.a) addició

2.- Al punt 4 dels criteris generals, que fa referència
als tipus d'establiments, ateses les dimensions en metres
quadrats de superfície de venda, se'n distingiran quatre tipus:
a) Establiment comercial petit: quan l'activitat
comercial té lloc a un establiment independent de dimensió
no superior a 200 m2 de superfície de venda.
b) Establiment comercial mitjà: quan l'activitat
comercial té lloc a un establiment independent de dimensió
entre 201 m2 i 1000 m2 de superfície de venda.
c) Gran establiment comercial: (igual apartat b del
punt 4 dels criteris generals.
d) Grans superfícies comercials: (igual apartat c del
punt 4 dels criteris generals.
3.- Substituir el punt 5 per:
"5.- El Pla Director Sectorial no permetrà la
construcció de noves superfícies comercials a sòl rústic o no
urbanitzable."
4.- Al punt 11 dels criteris generals, suprimir la
segona part:
"11.- ... llevat d'aquells projectes .... que els
possibilita"
Palma, 20 de novembre del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

1.- El PDSEC s'ajustarà a les determinacions que la
Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les Illes
Balears, estableix pels plans directors sectorials.
2.- Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior té
així mateix com a objectius:
a) Adequar l'equipament comercial en les poblacions
a les necessitats de compra i venda.
b) Assolir una correcta distribució territorial dels
establiments comercials.
c) Introduir de forma progressiva i harmònica els nous
sistemes de venda comercial.
d) Protegir la lliure competència dins de la defensa de
la petita i mitjana empresa.
e) Satisfer les necessitats dels consumidors, protegint
els seus interessos legítims.
f) Garantir la seguretat, salubritat i altres condicions
dels establiments comercials.
g) La creació de noves ocupacions alternatives en el
sector del comerç i el manteniment dels existents adaptant-los
a les noves estructures de distribució comercial, així com a les
exigències socials.
h) La revitalització dels centres històrics i dels cascs
antics de les poblacions, mitjançant el foment de l'ús comercial
dins d'ells.
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Criteri 2.- modificació

El PDSEC establirà els criteris que en matèria
d'equipaments comercials i demanda d'infraestructura
complementària, hauran d'adoptar els instruments de
planejament general dels municipis de les Illes Balears.

b) La prestació de servicis de transports qualsevol que
sigui el mitjà emprat.
c) L'exercici de professions liberals.
d) Els subministraments d'aigua, gas, electricitat i
servici telefònic.

Criteri 3.- modificació
Amb independència de l'establert a l'article 22 de
l'abans esmentada Llei 8/1987 del PDSEC contendrà:
a) En la seva part informativa:
- Anàlisi de les característiques socioeconòmiques
de la població de cadascuna de les illes.
- Anàlisi de la capacitat de compra, tant de la
població resident com de la turística.
- Estudis dels equipaments comercials existents i
anàlisi de les seves característiques.
- La seva classificació en funció dels tipus de béns
o servicis oferts, de la tècnica de venda, de la seva superfície,
dels seu nivell de servici, la seva localització i de si són de
promoció pública o privada.
- Anàlisi prospectiva a mig i llarg termini de la
possible evolució de l'estructura comercial existent en funció
de les tendències dels hàbits de compra, i en concret, dels
distints graus de presència de grans superfícies comercials.
- Estudis dels efectes, que sobre els centres històrics
d'algunes ciutats o poblacions, el grau d'ocupació en el sector
comerç o els preus, han tengut alguns casos recents
d'implantació de grans superfícies comercials a la península.
b) En les seves determinacions:
- Proposta de distribució territorial de cadascun dels
tipus d'equipaments comercials.

e) Els servicis de bar, cafeteria, restaurant i hostaleria
en general.
f) Qualsevol altra activitat comercial que, per la seva
naturalesa o per està així legalment establert, es trobi sotmesa
a control per part dels poders públics.
Criteri 3 c) addició
1.- Els instruments de planejament urbanístic
classificaran, si n'és el cas, l'ús comercial en individual i
colAlectiu.
2.- Són equipaments comercials d'ús individual aquells
que no compleixen amb requisits que l'apartat següent estableix
pels d'ús colAlectiu.
3.- Són equipaments comercials d'ús colAlectiu aquells
que, integrats per un conjunt de punts de venda situats a
l'interior d'un mateix recinte i en els que s'exerciran la
corresponent activitat per diferents empreses, tenen un nom
comercial que no correspon a cap dels establiments que hi
operen.
4.- Els mercats, les llotges i els centres de contractació
municipals o de propietat pública tendran la consideració
d'equipaments comercials d'ús colAlectiu
Criteri 4.- Modificació
1.- Als efectes de fixar les determinacions particulars
exigibles, el Pla Director de referència establirà una
classificació dels equipaments comercials en funció de la seva
superfície total de venda i de l'ús individual o colAlectiu
d'aquests.

- Regulació de l'ús comercial en sòl no urbanitzable.
- Condicions d'obligat compliment pels plans
urbanístics municipals en la seva regulació dels equipaments
comercials.
Criteri 3 a) addició
Als efectes del PDSEC, s'entendrà com a ús
comercial l'activitat econòmica, la qual finalitat és posar a
disposició de les empreses, dels consumidors o dels usuaris
béns i servicis susceptibles de tràfec comercial.
Així mateix, s'entendrà com a equipament comercial
tot terreny, edificació o instalAlació destinat a ús comercial.
Criteri 3 b) addició
1.- No obstant l'establert als punts anteriors,
quedaran exclosos de l'aplicació del PDSEC:
a) Els servicis desenrotllats per intermediaris
financers i companyies d'assegurances.

2.- La classificació dels equipaments comercials
distingirà, com a mínim, tres tipus d'establiments, ateses les
dimensions en m2 de la seva superfície de venda:
A) Establiment comercial petit i mitjà: quan l'ús
comercial té lloc a un establiment independent de dimensió no
superior a 1000 m2 de superfície de venda.
B) Gran establiment comercial: quan l'activitat
comercial té lloc a un establiment independent de dimensió
superior a 1000 m2 i inferior a 2500 m2 de superfície de venda,
en poblacions de menys de 50.000 habitants, i fons a 5.000 m2
de superfície de venda, en poblacions de més de 50.000
habitants.
C) Gran superfície comercial: quan l'ús comercial té
lloc a un establiment de dimensions superiors a 2500 m2 de
superfície de venda, en poblacions de menys de 50.000
habitants i més de 5000 m2 de superfície de venda, en
poblacions de més de 50.000 habitants.
3.- El PDSEC subdividirà els grans establiments
comercials i les grans superfícies comercials en dues
categories, en funció del seu ús individual o colAlectiu.
4.- Als efectes del que fan referència els apartats
anteriors, s'entendrà com a superfície de venda la suma de les
superfícies útils de tots els locals on es produeix l'intercanvi
comercial o on es té accés als productes, així com de tots els
espais de permanència o pas dels treballadors i del públic,
inclosos bars i restaurants.
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S'exclouen expressament les superfícies destinades
a oficines, magatzems no visitables pel públic, zones de
càrrega i descàrrega així com als aparcaments de vehicles i a
d'altres dependències privades.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació professional per a les dones, curs de servei domèstic
a Palma, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3826/92.

5.- Els plans generals d'ordenació urbana i, en el seu
defecte, les normes subsidiàries de planejament municipal
determinaran, si n'és el cas, les àrees destinades a grans
superfícies comercials. En cas de no especificar-se en concret
aquest ús, s'entendrà que no és permès.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de pastissera,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3827/92.

6.- La Comissió insular d'urbanisme competent no
podrà
declarar l'interès social per a edificacions i instalAlacions
destinades a grans superfícies comercials en sòl urbanitzable
no programat o no urbanitzable.
Criteri 5.- Modificació.
El PDSEC prohibirà la declaració d'interès social per
a edificacions i instalAlacions destinades a grans superfícies
comercials en sòl urbanitzable no programat o urbanitzable.
En cas de grans establiments comercials, només serà
possible la declaració de l'interès social esmentat, si es tracta
de la rehabilitació de cases de possessió i altres edificacions
d'interès arquitectònic o històrico-artístic.
Criteri 11.- Modificació.
El Govern de la Comunitat Autònoma solAlicitarà al
Consell Insular de Mallorca, en el termini màxim de quinze
dies, la suspensió de la vigència dels instruments de
planejament municipal que permetin la implantació de grans
superfícies comercials definides en aquests Criteris generals,
d'acord amb l'establert a l'article 9.2 de la Llei 8/1987 d'1
d'abril, d'ordenació territorial de les Illes Balears, i a la Llei
9/1990, d'atribucions de competències als consells insulars en
matèria d'urbanisme i habitabilitat.
Criteri 12.- Addició.
El PDSEC exigirà la revisió del planejament general
per a la creació de sòl destinat a grans superfícies comercials.
Palma, 20 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

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 24 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta ESCRITA.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions que
pensa emprendre la Conselleria d'Agricultura davant els
danys provocats per les recents pluges torrencials al camp
d'Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr. Vicent Tur del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3812/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de cambrera,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3828/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs d'agent de
desenvolupament local, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3829/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de navegació i
manteniment de petites embarcacions, formulada per la
Diputada Hble. Sra Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3830/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de directores de
petites empreses, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3831/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs d'auxiliar d'ajuda a
domicili a l'àmbit de l'illa d'Eivissa, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3832/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de monitora de temps
lliure a l'àmbit de l'illa d'Eivissa, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3833/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de treballadora
familiar a l'àmbit de l'illa d'Eivissa, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3834/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de jardineria a
Campos, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3835/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de treball familiar a
Campos, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3836/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de recepcionista a
Manacor, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3837/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de secretària
d'oficina immobiliària a Manacor, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3838/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l’ocupació de dones, curs d'auxiliar de tercera
edat a Manacor, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
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Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3839/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'animadora
turística, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3840/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de secretària de
direcció, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3841/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'ofici de fer
xapes, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3842/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs d'anglès professional,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3852/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de comandaments
intermedis per a la CEE, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3853/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de màrqueting a
l'àmbit de Manacor formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3854/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de venedora de
comerç, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3843/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs d'animadora turística
a l'àmbit de Manacor, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3855/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'operadors
d'ordinadors, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3844/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs d'informàtica de
paquets integrats a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3856/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'edició
informàtica d'impressió, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3845/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de jardineria a
l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3857/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació pel' a l'ocupació de dones, curs d'auxiliar de
productes alimentaris, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3846/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió de control
informàtic d'empreses a l'àmbit de la Mancomunitat del
Raiguer, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3858/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió
hotelera ordinador, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3847/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'informàtica
gestió associació de veïns, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3848/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de disseny art
final, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3849/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de disseny gràfic
publicitari, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3850/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'informàtica
tècnic d'empresa, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3851/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de venedora
immobiliària, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3859/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs d'animadora turística
a l'àmbit de l'illa de Menorca, formulada per la Diputada
Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3860/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió de control
informàtic a empreses a l'àmbit de l'illa de Menorca,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3861/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs d'expertes en
avaluació d'impacte ambiental a l'àmbit de Calvià, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3862/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació per a l'ocupació de dones, curs de recursos humans,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3863/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió
financera, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3864/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació professional per a les dones, curs de mecànica
d'automòbil a Palma, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3876/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de
documentalista I i II, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3865/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de jardineria,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3877/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de treballadora
familiar a l'àmbit de la Mancomunitat del Pla, formulada per
la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3866/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió
d'empreses informatitzades, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm 3867/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de gestió, control
informatització d'empreses a l'àmbit territorial de Palma,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3868/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de tècnic
modelista de la pell a l'àmbit territorial de Palma, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3869/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'auxiliar de la
tercera edat a Palma, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3870/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de sastreria
d'espectacles a Palma, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3871/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de luminotècnia
d'espectacles a Palma, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3872/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs d'alemany per a
guies, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3873/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de formació per a l'ocupació de dones, curs de fotomecànica
offset, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3874/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa
de cursos pel professorat de formació per l'ocupació,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3875/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de casa d'oficis
conservació natura, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3878/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa de
formació ocupacional per a les dones, curs de cuinera,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3879/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a realització
d'un pla estratègic de foment de la competitivitat, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 3901/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a justificació
de la realització d'un pla estratègic de foment de la
competitivitat, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3902/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a realització
d'un pla estratègic de foment de la competitivitat, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 3903/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris per
a l'elaboració d'un estudi de viabilitat per a l'establiment d'un
consorci mediambiental, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
3904/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a elaboració
d'un estudi de viabilitat per a l'establiment d'un consorci
mediambiental, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3905/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Vicent Tur i Torres, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.
Accions que pensa emprendre la Conselleria
d'Agricultura davant els danys provocats per les recents pluges
torrencials al camp d'Eivissa
Quines accions pensa emprendre la Conselleria
d'Agricultura davant els danys provocats per les recents pluges
torrencials al camp d'Eivissa i que han estat relacionats pels
ajuntaments respectius?
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Palma, 11 de novembre del 1992.
El Diputat:
Vicent Tur i Torres.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

B)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació professional per a les dones,
curs de servei domèstic a Palma
Dins el programa de formació professional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona
i pel que fa a l'Escola Experimental de Recursos Humans, està
previst un curs de servei domèstic per impartir dins l'àmbit de
Palma.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació ocupacional per a les dones,
curs de cambrera
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona en
colAlaboració amb l'Inem, figura un curs de cambrera
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

3.~ S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació ocupacional per a les dones,
curs de pastissera
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona
en colAlaboració amb l'Inem, figura un curs de pastissera
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de 18 seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació ocupacional per a les dones,
curs d'agent de desenvolupament local
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona en
colAlaboració amb l'Inem, figura un curs d'agent de
desenvolupament local.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistir?
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En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

F)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Programa de formació ocupacional per a les dones,
curs de navegació i manteniment de petites embarcacions
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat “navegació i
manteniment de petites embarcacions”
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'auxiliar d'ajuda a domicili a l'àmbit de l'illa d'Eivissa
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de l'illa d'Eivissa anomenat “auxiliar
d'ajuda a domicili”
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació ocupacional per a les dones,
curs de directores de petites empreses
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "directores de petites
empreses"

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de monitora de temps lliure a l'àmbit de l'illa d'Eivissa
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de l'illa d'Eivissa anomenat “monitora
de temps lliure”
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de jardineria a Campos

2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de campos anomenat
"jardineria”
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de treballadora familiar a l'àmbit de l'illa d'Eivissa
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de l'illa d'Eivissa anomenat
"treballadora familiar”
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlícita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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Interdepartamental de la dona?

L)
Teresa Riera i Madurell, Diputada de! Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
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Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de treball familiar a Campos.
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Campos anomenat
“treball familiar".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de secretària d'oficina immobiliària a Manacor
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Manacor anomenat
"secretària d'oficina immobiliària”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
lnterdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

M)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de recepcionista a Manacor
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Manacor anomenat "curs
de recepcionista”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'auxiliar de tercera edat a Manacor
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Manacor anomenat
"auxiliar de tercera edat”
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
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Si no s'ha impartit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?

Q)

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de secretària de direcció
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat
"secretària de direcció".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs d'animadora turística
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de la Mancomunitat del Pla anomenat
"animadora turística".

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
lnterdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?

R)

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'ofici de fer xapes
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat "ofïci de
fer xapes”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
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Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

S)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals sol'licita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de venedora de comerç
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat "curs de
venedora de comerç".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'edició informàtica d'impressió
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat "edició
informàtica d'impressió".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

Si no s'ha impartit.
2.- Quantes dones han assistit?
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

T)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs d'operadors d'ordinadors
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat
"operadors d'ordinadors”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'auxiliar de productes alimentaris
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat “auxiliar
de productes alimentaris".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
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1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

2.- Quantes dones han assistit?

Y)

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
Les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'informàtica gestió associacions de veïns
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "informàtica gestió
associacions de veïns".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
X)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de gestió hotelera ordinador
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "gestió hotelera
ordinador”.

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

2.- Quantes dones han assistit?

Z)

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de disseny art final
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "disseny art final".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
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Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

AA)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de disseny gràfic publicitari
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "disseny gràfic
publicitari”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'anglès professional
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "anglès professional".
En referència a aquest curs, aquesta diputada sol, licita el
següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
Teresa Riera i Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs d'informàtica tècnic d'empresa
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió lnterdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "informàtica tècnic
d'empresa".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d’igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre de 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

AD)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs comandaments intermedis per a la CEE
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat “comandaments
intermedis per a la CEE".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'animadora turística a l'àmbit de Manacor
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de Manacor anomenat "màrqueting”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de màrqueting a l'àmbit de Manacor
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de Manacor anomenat "màrqueting".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'informàtica de paquets integrats a l'àmbit de la Mancomunitat
del Raiguer
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer
anomenat "informàtica de paquets integrats".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

Si no s'ha impartit.
2.- Quantes dones han assistit?
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
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1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de gestió de control informàtic d'empreses a l'àmbit de la
Mancomunitat del Raiguer

AH)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer
anomenat "control informàtic d'empreses".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de jardineria a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer
anomenat "jardineria”.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?

En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

AJ)
Encarna Magaña i A1apont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de la
Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació ocupacional de dones, curs de
venedora immobiliària
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "venedora
immobiliària”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
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de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

AK)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs d'animadora turística a l'àmbit de l'illa de Menorca

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)

Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de l'illa de Menorca anomenat
"animadora turística".

Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:

Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'expertes en avaluació d'impacte ambiental a l'àmbit de Calvià

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Calvià anomenat "expertes
en avaluació d'impacte ambiental”.

2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quantes dones han assistit?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

AL)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de gestió del control informàtic a empreses a l'àmbit de
l'illa de Menorca
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de l'illa de Menorca anomenat "gestió
del control informàtic a empreses."
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i A1apont.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

AN)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de recursos humans
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "recursos humans".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de documentalista I i II
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "documentalista I i II".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
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3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de gestió financera
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat “gestió financera”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de treballadora familiar a l'àmbit de la Mancomunitat del Pla
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit de la Mancomunitat del Pla anomenat
“treballadora familiar”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

Si no s'ha impartit.
2.- Quantes dones han assistit?
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
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1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

AR)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de gestió d'empreses informatitzades
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit territorial anomenat "gestió d'empreses
informatitzades”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de tècnic modelista de la pell a l'àmbit territorial de Palma
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat "tècnic
modelista pell".
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar -lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de gestió control informatització d'empreses a l'àmbit
territorial de Palma
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat "gestió
control informatització d'empreses”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Interdepartamental de la dona?

AU)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
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Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs d'auxiliar de la tercera edat a Palma
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat
"auxiliar de la tercera edat"
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de luminotècnica d'espectacles a Palma
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat
“luminotècnica d'espectacles”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:

Si no s'ha impartit.

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

1.- Per què no s'ha fet?

2.- Quantes dones han assistit?

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.

Palma, 12 de novembre del 1992
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

AV)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de sastreria d'espectacles a Palma
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs a l'àmbit territorial de Palma anomenat
"sastreria d'espectacles”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
d'alemany per a guies
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat “alemany per a guies”.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,

Si no s'ha impartit.
2.- Quantes dones han assistit?
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió

3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
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Si no s'ha impartit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Per què no s'ha fet?

BA)

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.

Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de cursos pel professorat de formació per
l'ocupació
Des de quan existeix un conveni amb la Universitat de
les Illes Balears, la Conselleria de Cultura i la Conselleria de
Treball per tal d'impartir un programa de cursos pel professorat
de formació per l'ocupació?
Temes que contempla l'esmentat conveni?
S'han impartit els esmentats cursos? Si és així,
Quantes dones han assistit?

Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs fotomecànica offset

S'ha fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?

Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
figura un curs d'àmbit general anomenat "fotomecànica
offset".
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:

Si no s'ha impartit.
Per què no s'ha fet?
Quan està previst posar-los en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Si no s'ha impartit.
BB)
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de mecànica d'automòbil a Palma
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones, elaborat per la Comissió Interdepartamental de la dona,
i pel que fa a l'Escola Experimental de recursos humans està
previst un curs de mecànica d'automòbil per impartir dins
l'àmbit de Palma.
n referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
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Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

BC)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de jardineria
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
en colAlaboració amb l'Inem, figura un curs de jardineria.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones, curs
de cuina

En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?
2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per
tal de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?

Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona, en
colAlaboració amb l'Inem, figura un curs de cuina.
En referència a aquest curs, aquesta diputada solAlicita
el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració laboral
posterior?
Si no s'ha impartit.
1.- Per què no s'ha fet?

Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma les següents preguntes per a les quals
solAlicita resposta per escrit.
Programa de formació per a l'ocupació de dones,
curs de casa d'oficis conservació natura
Dins el programa de formació ocupacional per a les
dones previst per la Comissió Interdepartamental de la dona,
en colAlaboració amb l'Inem, figura un curs de casa d'oficis
conservació natura.
En referència a aquest curs, aquesta diputada
solAlicita el següent:
1.- S'ha impartit l'esmentat curs? Si és així,
2.- Quantes dones han assistit?
3.- S'han fet un seguiment de la seva integració
laboral posterior?
Si no s'ha impartit.

2.- Quan està previst posar-lo en funcionament, per tal
de donar compliment als plans d'igualtat de la Comissió
Interdepartamental de la dona?
Palma, 12 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

BI)

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.

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.

Realització d'un pla estratègic de foment de la
competitivitat

Criteris per a l'elaboració d'un estudi de viabilitat per
a l'establiment d'un consorci mediambiental

Quins criteris ha fet servir el Govern per tal de
valorar en 85 milions el cost de la realització d'un pla
estratègic de foment de la competitivitat de les Illes Balears?

Quins criteris ha fet servir el Govern per dedicar 25
milions de pessetes a l'elaboració d'un estudi de viabilitat per
a l'establiment d'un consorci mediambiental a les Illes Balears
quan pràcticament no es dediquen des del Govern esforços
econòmics a qüestions com són la restitució paisatgística de les
pedreres i dels abocadors dels residus sòlids urbans?

No creu la Conselleria d'Indústria i Comerç que és
ilAlògic que mentre sols es dediquen 50 milions de pessetes a
promoció de noves tecnologies, se'n dediquin 85 a
l'elaboració d'un pla estratègic de foment de la competitivitat?

Palma, 20 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, 20 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
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.
Justificació de la realització d'un pla estratègic de
foment de la competitivitat
No creu la Conselleria d'Indústria i Comerç que és
injustificable que mentre sols es gasten 45 milions de pessetes
en promoció del disseny i moda, tan importants per la
competitivitat de les empreses de les Illes Balears, se'n
dediquin 85 a l'elaboració d'un pla estratègic de foment de la
competitivitat?
Palma, 20 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

BJ)
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.
Elaboració d'un estudi de viabilitat per a l'establiment
d'un consorci mediambiental
No considera el Govern excessiu dedicar 25 milions
de pessetes a l'elaboració d'un estudi de viabilitat per a
l'establiment d'un consorci mediambiental a les Illes Balears
quan els ajuts que el Govern dóna a les entitats
conservacionistes del medi natural són tan escasses i mai s'ha
elaborat des del Govern un pla inversor en defensa del medi
natural?
Palma, 20 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
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.
Realització d'un pla estratègic de foment de la
competitivitat.
Pensa el Govern que és lògic destinar 85 milions de
pessetes per realitzar un pla estratègic de foment de la
competitivitat de les Illes Balears quan en els pressuposts de
1983 sols es dediquen 40 milions a medi ambient industrial i
estalvi energètic?
Palma, 20 de novembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

III.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament,
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant PLE.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a convocatòria
de la plaça de restaurador del Museu Arqueològic d'Eivissa i
Formentera, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3805/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a activació de
la Comissió Mixta Comunitat Autònoma-diòcesis de les Illes
Balears, formulada pel Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3812/92.
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D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Declaració de reserva de la biosfera l'illa de Menorca
i la serra de Tramuntana.

A)
Encarna Magaña i Alapont, Diputada del Parlament
de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articles 155
i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern de
la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
solAlicita resposta oral davant Ple.
Convocatòria de la plaça de restaurador del Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera
En quina data s'ha publicat el decret o convocatòria
de creació de la plaça de restaurador del Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera?
Palma, 13 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Damià Pons i Pons, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Activació Comissió Mixta
Autònoma-diòcesis de les Illes Balears

Comunitat

Pensa activar l'Honorable Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports la Comissió Mixta Comunitat
Autònoma-diòcesis de les Illes Balears?
Palma, 13 de novembre del 1992.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

El programa MAB (Man and Biospher) "l'home i la
biosfera", és un programa internacional promogut per la
Unesco que tracta de les interaccions entre l'home i el medi
ambient en totes les situacions bioclimàtiques i geogràfiques de
la biosfera. La seva finalitat és proporcionar una base científica
per resoldre els problemes de la utilització i el manteniment
dels recursos naturals.
Des de fa alguns anys el Comitè espanyol del MAB i
el Consell Insular de Menorca, a través de l'Institut Menorquí
d'Estudis està mantenint una estreta relació científica que
permet el desenvolupament de programes conjunts que tenen
com a objectiu ajudar a millorar el coneixement dels
ecosistemes insulars, ajudant, a la vegada, a fomentar
desenvolupaments alternatius i avaluar els canvis socials que
aquests poden produir. Tot això ja ha estat reconegut pels
responsables de l'Àrea d'illes i reserves marines del Comitè
espanyol del programa MAB, quan declaren que "Menorca
reúne condiciones adecuadas para integrarse en el Programa
de pequeñas islas del Mediterráneo..." i l'estat de la qüestió va
permetre organitzar unes jornades sobre "conservació i
desenvolupament a Menorca" cap a finals de setembre l'any
1989.
Ara és la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern
balear la que declara la seva voluntat de solAlicitar l'aplicació de
la figura de Reserva de la Biosfera per a la serra de Tramuntana
de Mallorca pels indubtables beneficis que això comportaria
per a la zona.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent Proposició no de Llei:
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
suport a les iniciatives i gestions que condueixin a la declaració
de l'illa de Menorca i de la serra de Tramuntana de Mallorca de
Reserva de la Biosfera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que coordini amb igualtat de
condicions les condicions de reserva de la biosfera per a l'illa
de Menorca (ja iniciada pel Consell Insular) i la serra de
Tramuntana de Mallorca.

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3891/92,
relativa a declaració de reserva de la biosfera l'illa de
Menorca i la serra de Tramuntana, 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 25 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar durant el proper període de
sessions un projecte de llei que reguli el funcionament i fixi les
conseqüències que se'n derivin de les declaracions de Reserva
de la Biosfera dins de la nostra Comunitat Autònoma en relació
a gestió i planificació del territori."
Palma, 17 de novembre del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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V.-INFORMACIÓ

Tots els exercicis finalitzaran abans d'acabar l'any
1992.

Ordre de Publicació
Quarta.- Tribunal qualificador.
A)
CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PEL
SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA, MITJANÇANT
OPOSICIÓ, UNA PLAÇA DE PERSONAL
F U N CION ARI D E L GRUP B DE L C O S
D'ADMINISTRATIUS, VACANT A LA PLANTILLA
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.

El tribunal qualificador serà format per les persones
següents:
- President: el President del Parlament o Vicepresident
en qui delegui.
- Secretari: el Lletrat-Oficial Major.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en
sessió celebrada dia 17 de novembre del 1992, i a l'empara
del que s'estableix a l'article 2.3 de la Llei 2/89, de dia 22 de
febrer del 1989, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i als articles 3 i 9 de l'Estatut
de personal de la mateixa Cambra, convoca proves selectives
per cobrir la plaça vacant assenyalada, d'acord amb les
bases següents:
Primera.- Objecte de la convocatòria.
- Definició de la plaça oferta: plaça de personal
funcionari, enquadrada al Cos d'Administratius, pertanyent al
grup B.
- Nivell 21. Complement específic: 99.0001 pessetes
mensuals.
- Lloc de feina: Cap de negociat de Protocol.
- Forma de cobrir-la: pel sistema de promoció
interna i mitjançant oposició.
Segona.- Requisits personals.
Condicions generals dels aspirants:
1.- Ser personal funcionari en actiu de qualsevol cos
o escala del Parlament de les Illes Balears.
2.- Tenir un mínim de dos anys d'antiguitat en el cos
o escala immediatament inferior al que es pretén d'accedir.

- Vocals: un altre membre de la Mesa, un vocal
nomenat d'entre els membres de la Junta de personal, elegit per
aquesta, i un funcionari en actiu al servei del Parlament del
grup B.
En cada cas es nomenaran els corresponents membres
suplents.
Els membres del tribunal notificaran a l'Oficialia
Major la seva renúncia quan hi concorrin les circumstàncies
que es preveuen a l'article 20 de la Llei de procediment
administratiu.
Per altra banda, els aspirants podran refusar els
membres del tribunal quan hi concorrin les circumstàncies
previstes a l'article assenyalat al punt anterior.
Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal
tendrà la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
Perquè la constitució i les actuacions del tribunal
siguin vàlides serà necessària l'assistència com a mínim de la
majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament.
El tribunal resoldrà tots els dubtes i totes les
incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït i les
que hi pugui haver durant la celebració de les proves. En
qualsevol cas, les seves decisions s'hauran d'adoptar per
majoria de vots.

Titulació:
Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic,
arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau o
d'altres títols equivalents.
Tercera.- Instàncies i admissió d'aspirants.
Tothom que reuneixi les condicions de la base
segona i vulgui participar en aquestes proves selectives ha de
presentar al Registre de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, dins el termini de vint dies a partir de la
publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, una instància segons el model
que es facilitarà.
Una vegada finalitzat el termini de presentació
d'instàncies, l'Oficialia Major publicarà la llista provisional
d'admesos i exclosos en el Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears. S'hi farà constar el nom i els cognoms dels
aspirants i el número del document nacional d'identitat, i s'hi
indicarà la causa de la no admissió dels aspirants exclosos per
tal que aquests, en el termini de deu dies, puguin alAlegar o
esmenar el motiu de la seva exclusió.
Transcorregut el termini anterior, la Presidència del
Parlament resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi ha, i es farà pública la llista definitiva
d'aspirants admesos en el tauler d'anuncies del Parlament i,
així mateix, se n'ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Cinquena.- Procediment
desenvolupament de les proves.

selectiu

i

Al llarg de les proves, els aspirants hauran de
demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement
de les dues llengües oficials de les Illes Balears, d'acord amb el
que s'estableix a l'article 45 de la Llei 2/89, de la funció pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Desenvolupament de les proves:
1.- Exercici primer, de caràcter obligatori: consistirà
a exposar per escrit, en un termini màxim de tres hores, dos
temes d'entre quatre que proposarà el tribunal. Aquest exercici
tendrà una puntuació d'entre 0 i 10 punts.
2.- Exercici segon, de caràcter obligatori: consistirà en
la redacció d'un informe amb propostes de resolució sobre un
supòsit pràctic a elegir d'entre dos proposats pel tribunal i
relacionats amb les funcions pròpies del cos d'administratius,
grup B. S'hi valorarà fonamentalment la interpretació correcta
de la normativa aplicable al supòsit plantejat, l'adequada
formulació de conclusions, així com els coneixements exposats.
La duració màxima d'aquest exercici serà de tres hores, i tendrà
una puntuació d'entre 0 i 10 punts. L'aspirant al llarg del
desenvolupament d'aquest exercici podrà fer ús de qualsevol
text legal que dugui als efectes d'efectuar aquesta prova.
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Sisena.- Qualificació dels exercicis.
Els aspirants necessitaran una puntuació mínima de
5 punts a cada exercici; el tribunal qualificarà els exercicis
amb caràcter eliminatori.
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El que es publica per a coneixement general
Palma, a 24 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
ANNEX I. PROGRAMA.

La puntuació es determinarà amb la mitjana
aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres del
tribunal qualificador. Les puntuacions atorgades, així com la
valoració final, hauran de reflectir-se a l'acta que s'aixecarà a
l'efecte.
Setena.Els temes per al desenvolupament de tots els
exercicis figuren a l'Annex I de les bases presents.

Part I. Dret constitucional i dret administratiu.
1.- La Constitució Espanyola del 1978. Contingut
bàsic i principis generals.
2.- La Corona. Funcions constitucionals del Rei.
3.- El Tribunal Constitucional. Composició i funcions.
El recurs d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara. Conflictes
de competències.

Vuitena.Les dates de celebració del primer exercici es
publicaran en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears on es publiqui la llista definitiva d'admesos i exclosos
i també s'exposaran al tauler d'anuncis de la Cambra.
Les dates de realització del segon exercici
s'exposaran al tauler d'anuncis de la Cambra amb una
antelació mínima de 48 hores.
Novena.Acabades totes les proves, s'exposarà la llista
definitiva d'aprovats per ordre correlatiu a la seva puntuació.
Desena.Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut plaça, la
qualificació obtinguda perquè en el termini de 10 dies hàbils
comptats des de la notificació, aportin els documents
acreditatius del compliment de la base segona, que són:
- Certificació de l'Oficialia Major a la qual s'acrediti
ser funcionari en actiu i haver ocupat durant els dos anys
anteriors una plaça del cos, escala i grup immediatament
inferior al qual s'accedeix.
- Títol corresponent dels inclosos a la base segona
d'aquesta convocatòria.
Aquesta documentació es presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears.
Onzena.Conclòs el termini de presentació de documents es
procedirà per part del President del Parlament, al
nomenament corresponent de l'aspirant que hagi obtingut
plaça, que serà publicat al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears.
Dotzena.Efectuat el nomenament, l'interessat tendrà un
termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent al
de la notificació del nomenament, per prendre possessió. Si
no en pren possessió en el termini indicat, sense causa
justificada, restarà en situació de cessant.

4.- Les Corts Generals. Composició i funcions.
Aspectes bàsics del procediment d'elaboració i aprovació de les
lleis. Òrgans dependents de les Corts Generals. El Tribunal de
Comptes. El Defensor del Poble.
5.- El Poder Judicial. El Consell General del Poder
Judicial. Organització i competències.
6.- El Govern. Funcions i potestats en el sistema
constitucional espanyol. Composició del Govern. Designació
i remoció del Govern i del seu president.
7.- L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats
autònomes: constitució, competències i estatuts d'autonomia.
8.- L'administració pública; principis constitucionals
informadors. L'administració de l'Estat: òrgans superiors de
l'administració civil de l'Estat.
9.- L'organització perifèrica de l'administració de
l'Estat: delegats de govern, governadors civils i direccions
provincials. L'administració consultiva: especial referència al
Consell de l'Estat.
10.- L'administració local: entitats que la integren. La
província i el municipi. Organització i competències.
11.- El reglament, natura, concepte i classes. Límits de
la potestat reglamentària. El costum. Els principis generals del
dret.
12.- L'acte administratiu: concepte, classes i elements.
Motivació i notificació. Eficàcia, executivitat i suspensió dels
actes administratius. La teoria d'invalidesa de l'acte
administratiu. Actes nuls i actes anulAlables. Convalidació.
Revisió d'ofici.
13.- El procediment administratiu. La Llei de
procediment administratiu: àmbit d'aplicació i principis
informadors.
Part II.- Gestió de personal i seguretat social.
1.- La Llei 2/89, de 22 de febrer del 1989, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
estructura. El personal al servei de l'administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Adquisició i pèrdua
de la condició de funcionari. Situacions administratives. Drets,
deures i incompatibilitats dels funcionaris públics.

Tretzena.- Norma final.
La present convocatòria i els actes que se'n deriven
podran ser impugnats d'acord amb el que es preveu a la Llei
de procediment administratiu.

2.- Responsabilitats dels funcionaris públics. Règim
disciplinari.
3.- Retribucions dels funcionaris públics i del personal
laboral al servei de les administracions públiques. Nòmines:
estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació.
Sous, triennis i pagues extraordinàries. Retribucions
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complementàries i d'altres retribucions. Acreditació i
liquidació de drets econòmics. Pagament de les retribucions
del personal en actiu. Pagament per transferència i pagament
per xec nominatiu.
Part III.- Hisenda pública, dret financer i sistema
fiscal.
1.- El pressupost: concepte i finalitats. Principis
clàssics i crisi. El pressupost agregat del sector públic.
2.- La despesa pública. Concepte i classificació.
L'execució del pressupost de despeses. El procediment
administratiu d'execució de la despesa pública. L'acte
administratiu d'ordenació de despeses i pagaments.
Competència, principis i procediments establerts legalment
per a la seva execució.

Ordre de Publicació
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de novembre del 1992, conformement amb
l'establert per l'article 30.1.6 del Reglament de la Cambra, i
oïda la Junta de Portaveus en sessió celebrada dia 17 de
novembre proppassat, acordà de fixar per al proper període
ordinari de sessions el calendari següent:
- De dia 1 a dia 31 de març del 1993 i de dia 20
d'abril a dia 19 de maig del 1993.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 24 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.- Llei de finances de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Part IV.- L'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Ordre de Publicació
C)

1.- L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears:
contingut bàsic i principis fonamentals. Reforma de l'Estatut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, a la vista de
l'escrit RGE núm. 3883/92, acordà d'habilitar els dies
necessaris per tal que es puguin tramitar:

2.- Les competències de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Especial referència a la normativa en matèria
de finances, turisme, cultura, urbanisme i ordenació del
territori.

- Les Proposicions de llei RGE núm. 1480/91, del
Síndic de Greuges de les Illes Balears, i 3708/92, per la qual
passa a denominar-se oficialment Illes Balears la "Província
de les Illes Balears".

3.- Institucions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears: el Parlament, el President, el Govern, els
consells insulars.

- I les Proposicions no de llei RGE núm. 3745/92,
3753/92, 3754/92, 3765/92, 3766/92 i 3768/92.

Part V.- El Parlament de les mes Balears. El
Reglament del Parlament de les mes Balears.
1.- El Parlament de les Illes Balears. Règim jurídic,
funcionament i atribucions.
2.- Llei electoral de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
3.- El Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Estructura, elaboració i reforma.
4.- Organització del Parlament. El President. La
Mesa. la Junta de Portaveus.
5.- Els grups parlamentaris. L'estatut dels diputats.
Adquisició, pèrdua i suspensió de la condició de diputat.
6.- Prerrogatives parlamentàries, drets i deures dels
diputats.
7.- Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent.
8.- Procediment legislatiu comú i especialitats del
procediment legislatiu. Iniciativa legislativa.
9.- Estatut de personal al servei del Parlament de les
Illes Balears.

Tots aquests temes seran inclosos als ordres del dia
corresponents a les sessions les dates de les quals seran
fixades oportunament.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 24 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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