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per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4609/92. 2031
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M) Relativa a accions per reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de les prostitutes, formulada per la
Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4613/92. 2032

 
N) Relativa a accions per reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació d'adolescents amb problemàtiques
familiars, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4614/92. 2032

 
O) Relativa a accions per reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de dones marginades, formulada per
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P) Relativa a accions per reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de mares soles, formulada per la
Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4616/92. 2033

 
Q) Relativa a accions per reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de mares fadrines, formulada per la
Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4617/92. 2033
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S) Relativa a adequació de la Casa de Família com a centre d'acollida transitòria, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4619/92. 2033
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T) Relativa a adequació del pis de convivència familiar com a centre d'acollida transitòria, formulada per la Diputada Hble
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4620/92. 2033

 
U) Relativa a adequació de la residència juvenil "Corbalan" com a centre d'acollida transitòria, formulada per la Diputada Hble
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4621/92. 2034

 
V) Relativa a centre d'acollida d'urgència i transitòria per a la dona al Polígon de Llevant, formulada per la Diputada Hble
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4622/92. 2034

 
X) Relativa a situació i dotació del pis d'acollida a Menorca, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4623/92. 2034

 
Y) Relativa a ampliació de la secció de dones de l'Hospital de la dona, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4624/92. 2034

 
Z) Relativa a adequació de Ca'n Pere Antoni com a centre d'acollida transitòria, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4625/92. 2034

 
AA) Relativa a adequació de Ca'n Ceba com a centre d'acollida transitòria, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4626/92. 2035

 
AB) Relativa a adequació del pis d'acollida i orientació de la dona com a centre d'acollida transitòria, formulada per la
Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4627/92. 2035

 
AC) Relativa a situació i habilitació del pis d'acollida a Eivissa, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4628/92. 2035

 
AD) Relativa a serveis que ofereixen els centres socials de Son Roca i Verge de Lluc, formulada per la Diputada Hble Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4629/92. 2035

 
AE) Relativa a serveis que ofereix el Centre d'orientació familiar, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4630/92. 2035

 
AF) Relativa a centres d'acollida d'urgència per a mares fadrines o dones separades a Palma, formulada per la Diputada Hble
Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4631/92. 2036

 
AG) Relativa a accions de la Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis d'ajuda a dones marginades,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4632/92. 2036

 
AH) Relativa a accions de la Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis d'ajuda a mares soles amb
càrregues familiars, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4633/92. 2036

 
AI) Relativa a accions de la Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis d'ajuda a adolescents amb
problemàtiques familiars, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 4634/92. 2036

 
AJ) Relativa a accions de la Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis d'ajuda a prostitutes,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4635/92. 2036

 
AK) Relativa a accions de la Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis d'ajuda a mares fadrines,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4636/92. 2037

 
AL) Relativa a plaça de restaurador al Museu Puig des Molins, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4637/92. 2037

 
AM) Relativa a curs o seminari sobre publicitat previst en el Programa de formació de la dona, formulada per la Diputada
Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4638/92. 2037

 
AN) Relativa a curs o seminari sobre formació de venedores previst en el Programa de formació de la dona, formulada per
la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4639/92. 2037

 
AO) Relativa a curs o seminari sobre directores de la petita i mitjana empresa previst en el Programa de formació de la dona,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4640/92. 2037

 
AP) Relativa a publicació d'una convocatòria per a totes les illes, tan sols publicada en els mitjans de Mallorca, formulada
pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4641/92. 2038

 
AQ) Relativa a tirada del butlletí informatiu "Solcs i ones", formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4655/92. 2038

 
AR) Relativa a obtenció del títol d'instal•lador electricista, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4656/92. 2038

 
AS) Relativa a conveni de col•laboració Inem-CAIB, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4657/92. 2038

 
AT) Relativa a presència de "Mesenbzyanthenum edule" a Menorca, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4714/92. 2038

 
AU) Relativa a descens de la població del milà a Menorca, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4715/92. 2039
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AV) Relativa a obres a la carretera Andratx-Estellencs, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 4719/92. 2039

 
AX) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria de la Funció Pública, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4744/92. 2039

 
AY) Relativa a despese de publicitat de la COPOT, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4745/92. 2039

 
AZ) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria de Sanitat, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4746/92. 2040

 
BA) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria de Treball, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4747/92. 2040

 
BB) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria de Comerç, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4748/92. 2040

 
BC) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria adjunta a la Presidència, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4749/92. 2040

 
BD) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria d'Agricultura, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4750/92. 2040

 
BE) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria de Turisme, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4751/92. 2040

 
BF) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria de Cultura, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4752/92. 2041

 
BG) Relativa a despeses de publicitat de la Conselleria d'Economia, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4753/92. 2041

 
BH) Relativa a despeses de publicitat de Presidència, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 4754/92. 2041

 
BI) Relativa a despeses de publicitat de l'Institut d'Estudis Baleàrics, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4755/92. 2041

 
BJ) Relativa a despeses de publicitat de la Junta d'Aigües, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 4756/92. 2041

 
BK) Relativa a despeses de publicitat del Servei Balear de Salut, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4757/92. 2042

 
BL) Relativa a despeses de publicitat de l'Institut Balear de la Funció Pública, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4758/92. 2042

 
BM) Relativa a despeses de publicitat de l'Institut Balear de Promoció del Turisme, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4759/92. 2042

 
BN) Relativa a despeses de publicitat d'Isba SGR, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4760/92. 2042

 
BO) Relativa a despeses de publicitat d'Isba Serveis, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4761/92. 2042

 
BP) Relativa a despeses de publicitat del Centre de Documentació Europea, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4762/92. 2042

 
BQ) Relativa a despeses de publicitat de Seamasa, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4763/92. 2043

 
BR) Relativa a despeses de publicitat de Sefobasa, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4764/92. 2043

 
BS) Relativa a despeses de publicitat de l'Ibasan, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4765/92. 2043

 
BT) Relativa a despeses de publicitat de l'Ibavi, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4766/92. 2043

 
BU) Relativa a despeses de publicitat de l'Institut Balear de Disseny, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4767/92. 2043

 
BV) Relativa a despeses de publicitat de Foment Industrial, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4768/92. 2043

 
BX) Relativa a despeses de publicitat de l'IBSJ, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4769/92. 2044

 
BY) Relativa a despeses de publicitat de Semilla, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 4770/92. 2044
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BZ) Relativa a actuacions per la repoblació cinegètica durant el bienni 1991-1992, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4775/92. 2044

 
CA) Relativa a control sanitari dels conills, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4776/92. 2044

 
CB) Relativa a condicions en què s'han cedit quatre vehicles a la Federació Balear de Caça, formulada pel Diputat Hble Sr.
Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4777/92. 2044

 
CC) Relativa a actuacions de la Conselleria d'Agricultura per tal que es pugui comptar amb vedats socials, formulada pel
Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4778/92. 2044

 
CD) Relativa a beneficis del programa 5B de la CE per a les Illes Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4779/92. 2045

 
CE) Relativa a programa per protegir els oms de les Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4780/92. 2045

 
CF) Relativa a accions per impedir la utilització del nom "sobrassada de Mallorca" per la producció d'aquest embotit fet a fora
de l'illa, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4781/92. 2045

 
CG) Relativa a inversió de l'import aconseguit per la venda del pavelló balear, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4785/92. 2045

 

IV.- PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) Relativa a si el vaixell Bar Salaria, ubicat a la Badia de Portmany, continuarà comptant amb la concessió de la seva
conselleria, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4642/92. 2046

 

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA relativa a Pla Director de l'oferta turística de l'illa de Mallorca. RGE núm.4774/92.
2046

 

VI.- CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 56. 2047
 

PLE DEL PARLAMENT
TEXTOS APROVATS

I.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
MOCIONS

Ordre de Publicació

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 99 del
Reglament del Parlament, dispòs la publicació al BOPIB de la
resolució derivada de la Moció RGE núm. 3782/92, relativa a
política de desenvolupament tant autonòmic, amb caràcter general,
com de l'Administració Autonomica, en particular.

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

A) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 25 de

novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm.3782/92,  i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

voluntat que l'Administració Autonòmica es converteixi en
Administració Única a les Illes Balears on totes les matèries que
siguin susceptibles de transferències o delegació per part de l'Estat,
d'acord amb els articles 148, 149 i 150 de la Constitució Espanyola,
de manera tal que es faci efectiu  el principi d'eficàcia que l'article
103 de la Constitució estableix per a l'Administració Pública"

Seu del Parlament, 30 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

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. 3726/92,
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a utilització de
les estacions navals de Maó i Sóller per a amarrament, avituallament
i reparació d'embarcacions esportives.

Palma, a 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 25 de

novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3726/92, amb les esmenes presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 3924/92, 3925/92, 3926/92,
3927/92, 3928/92 i 3929/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que s'adreci al Govern de la nació i
sol•liciti:

a) Que el Ministeri de Defensa autoritzi la utilització de
les estacions navals de Maó (Menorca) i Sóller (Mallorca), com
a atracament d'embarcacions esportives amb caràcter temporal i
mentre es mantengui a l'arxipèlag balear el dèficit d'instal•lacions
portuàries necessàries per tal d'atendre les necessitats de la marina
esportiva i no calgui la seva utilització per a les que es derivin dels
plans de l'esmentat ministeri.

b) Que les taxes d'utilització dels serveis s'emprin
íntegrament en el manteniment de les instal•lacions de les
estacions navals de Maó i Sóller i en l'establiment dels serveis
adequats per atendre la custòdia i vigilància de les embarcacions
que els utilitzen.

c) Que s'estudiï la  possibilitat d'utilització de les
superfícies de molls, explanades, magatzems i d'altres espais no
emprats en atencions exigides pels vaixells de l'Armada o les
unitats destinades a ambdues estacions navals, com espais de
dipòsit d'hivernada d'embarcacions esportives.

d) La desafectació de les esmentades estacions navals de
Maó i Sóller al servei de les necessitats de la defensa nacional, si
dins de les previsions d'instal•lacions a terra precises per a atendre
les necessitats d'aquesta defensa per part de la Marina de guerra,
aquestes es considerassin innecessàries per inadequades a les
exigències d'operativitat i manteniment de la força naval.

e) Que es faci extensiu el proposat als apartats a), b), c)
i d) per a la base aèria de Pollença i el polígon de llançament
d'Alcúdia.

f) Que s'autoritzi la utilització de les bases navals de
Maó i Sóller per a ús de la flota pesquera que no estigui relacionat
amb operacions de descàrrega de les captures."

Seu del Parlament, 30 de novembre del 1992.
El President:
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.
3722/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a
atenció a malalts mentals aguts a l'illa de Menorca.

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

B) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 25 de

novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3722/92, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"1.- El Parlament de les Illes Balears acorda adreçar-se
al Ministeri de Sanitat i Consum i instar que a la major brevetat
possible l'Insalud assumeixi l'atenció dels malalts mentals aguts a
l'illa de Menorca.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a col•laborar amb el Consell Insular de Menorca en l'atenció
dels malalts mentals aguts, mentre no se'n faci càrrec l'Insalud."

Seu del Parlament, 30 de novembre del 1992.
El President:
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. 3744/92,
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a impuls de
la llengua catalana al Senat.

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

C) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 25 de

novembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3744/92, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 3913/92, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

"El Parlament de les Illes Balears es manifesta molt
favorablement a la reforma del Reglament del Senat, que permetrà
l'ús de totes les llengües oficials de l'Estat, al debat anual sobre
l'estat de les autonomies, a celebrar en el si de la Comissió General
de les Comunitats Autònomes, i acorda així transmetre-ho al
President, a la Mesa i als portaveus dels grups parlamentaris del
Senat"

Seu del Parlament, 30 de novembre del 1992.
El President:
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. 3766/92,
presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a difusió de
les activitats i ajudes de la Comissió de les Comunitats Europees.

Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

D) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 1 de

desembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3766/92, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"1.- El Centre de Documentació Europea difondrà les
activitats i ajudes que impusi la Comissió de les Comunitats
Europees entre aquells col•lectius, entitats o institucions que en cada
cas siguin afectats.

2.- El Centre de Documentació Europea facilitarà la
tramitació dels expedients, informant de la documentació necessària
i presentant-la davant els organismes adients, mitjançant la
signatura dels oportuns convenis."

Seu del Parlament, 1 de desembre 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.
3768/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa
a retorn dels funcionaris que es troben fora de les Illes Balears.

Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

E) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 1 de

desembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3768, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer possible el retorn a les Illes Balears d'aquells ciutadans
d'aquestes illes que ocupen plaça de funcionari fora del nostre
territori, sempre que així ho desitgin.

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig a l'actuació del Ministeri d'Educació i Ciència respecte als
mecanismes utilitzats a les darreres oposicions per a o professors
d'ensenyament secundari, i que han provocat que una cinquantena
de professors de secundària tenguin la plaça fora de les Illes
Balears."

Seu del Parlament, 2 de desembre del 1992.
El President:
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.
3765/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa
a ajuts a les indústries de ceràmica.

Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

F) 
El Ple del Parlament, en sessió celebrada dia 1 de

desembre del 1992, procedí a debatre el text de la Proposició no de
Llei RGE núm. 3765/92,.  i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

"1.- El Parlament de les Illes Balears recomana als
ajuntaments que en les seves normes de planejament incorporin la
necessitat d'utilitzar,  per motius estètics i tradicionals, materials
d'utilització tradicional a les Illes, especialment els materials
ceràmics com teula àrab, rajoles de test, bovedilles...

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat que, en totes les obres públiques sufragades
totalment o parcialment  pel Govern es promogui, per motius
estètics, que els materials ceràmics utilitzats siguin els de
fabricació tradicional a les Illes Balears."

Seu del Parlament, 2 de desembre del 1992.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3805/92, BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992, de la
Diputada Hble Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a convocatòria de la plaça de restaurador del
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de desembre 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 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3755/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a no acatament de la sentència 271/92.

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

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

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3783/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Miquel Pascual, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a visita del secretari general d'ERC a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3756/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a aportació del Govern a la "Embajada Cultural Balear".

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

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

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3787/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a analítica de les aigües del port de Maó.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3788/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Jaume Peralta, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a possible contaminació de la producció marisquera del
port de Maó.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta RGE
núm. 3811/92, BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a activació Comissió Mixta Comunitat Autònoma-diòcesis
de les Illes Balears.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

TEXTOS REBUTJATS

I.- ESMENES

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 1 de desembre del 1992,  REBUTJÀ L'ESMENA A LA
TOTALITAT amb text alternatiu RGE núm. 3907/92, presentada pel
Grup Parlamentari MIXT a la Proposició de Llei  RGE núm
3093/92, de modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de
30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees

d'especial protecció de les Illes Balears, BOPIB núm. 46 de 2
d'octubre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- MOCIONS

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992,  REBUTJÀ ELS PUNTS 2 I
3 DE LA MOCIÓ RGE núm. 3782/92, presentada pel Grup
Parlamentari MIXT, relativa a  política de desenvolupament tant
autonòmic, amb caràcter general, com de l'Administració
Autonòmica, en particular publicada en el BOPIB núm. 54 de 19 de
novembre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 25 de novembre del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a criteris d'adquisició d'element artístics desinats a la xarxa
viària de les Illes Balears, RGE núm 3699/92, BOPIB núm. 53 de 12
de novembre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 



B.O.P.I.B. Núm.58 - 21 de desembre del 1992 2005

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 1 de desembre del 1992, REBUTJÀ L'APARTAT 2 DE
LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a retorn de funcionaris que es troben fora de
les Illes Balears, RGE núm 3768/92, BOPIB núm. 54 de 19 de
novembre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 1 de desembre del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a obertura de les places de català a l'Escola d'Idiomes de
Balears, RGE núm 3753/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del
1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 1 de desembre del 1992, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ
NO DE LLEI presentada pel Grup Parlamentari PSM I EEM,
relativa a catalogació de places "en català" a l'ensenyança
secundària, RGE núm 3754/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre
del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 1 de desembre del 1992, REBUTJÀ L'APARTAT 1 DE
LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI presentada pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, relativa a ajuts a les indústries de ceràmica, RGE núm
3765/92, BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 24 de novembre del 1992, aprovà per 31 vots a favor,
28 en contra i cap abstenció, les quantitats globals del Pressupost de
la Comunitat Autònoma per al 1993 per un import de 48.859.512.535
pessetes, i les quantitats globals de les empreses públiques
dependents de la Comunitat Autònoma, els estats de despeses i
d'ingressos de les quals s'eleven a 9.579.730.000 pessetes.

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

Ordre de Publicació

B) 
En el Ple del Parlament de les Illes Ballears, en sessió

celebrada dia 1 de desembre del 1992, fou retirada la Proposició no
de Llei RGE núm. 3745/92 (BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del
1992), presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
criteris del Pla de comerç, per part del Portaveu d'aquest grup.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS APROVATS

I.- RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, dispòs la publicació al BOPIB de
les resolucions derivades de la Proposta de resolució  RGE núm.
3130/92, presentada pel Grup ParPP-UM, relativa a la liquidació
dels Pressuposts Generals de la CAIB per 1988.

Palma, a 4 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 e setembre del 1992, procedí
a debatre  el text de la Proposta de resolució RGE núm. 3130/92, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

" El Parlament de les Illes Balears aprova l'Informe de la
Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació dels Pressuposts
Generals de la CA, relatius a l'exercici del 1988 i assumeix les
recomanacions incorporades en el mateix, si bé moltes d'elles
s'estan executant des de fa temps".

Seu del Parlament, a 30 de setembre del 1992
El President:
José Mª González Ortea.



2006 B.O.P.I.B. Núm.58 - 21 de desembre del 1992

El Secretari:
Cristòfol Huguet i Sintes.  

II.- RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per tal d'acomplir el que disposa l'article 99 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, dispòs la publicació
al BOPIB de les resolucions derivades de la Proposició no de Llei
RGE núm. 2199/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a protecció de la perdiu roja (Alectoris rufa).

Palma, a 4 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

Balears, en sessió celebrada dia 6 d'octubre del 1992, procedí a
debatre  el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 2199/92, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

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

Seu del Parlament, a 6 d'octubre del 1992
El President:
José Mª González Ortea.
El Secretari:
Cristòfol Huguet i Sintes.  

TEXTOS DEBATUTS

I.- RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3087/92, BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a trasllat del pavelló de la
Comunitat Autònoma de l'Expo a les Illes Balears.

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

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3088/92, BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup

Parlamentari SOCIALISTA, relativa a trasllat de l'interiorisme del
pavelló de la Comunitat Autònoma de l'Expo a les Illes Balears.

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

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

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3089/92, BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a cost de reproduir l'actual pavelló de la
Comunitat Autònoma de l'Expo a les Illes Balears.

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

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

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 2470/92 , BOPIBs núms. 40 de 6
d'agost del 1992, i 46 de 2 d'octubre del 1992 del Diputat Hble Sr.
Francesc Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
imports dels ingressos deguts a la Llei reguladora del cànon de
sanejament d'aigües.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

E) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 2472/92 , BOPIBs núms. 40 de 6
d'agost del 1992, i 46 de 2 d'octubre del 1992 del Diputat Hble Sr.
Francesc Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
valoració del compliment de les obligacions fiscals derivades de la
Llei 9/1991.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 2473/92 , BOPIBs núms. 40 de 6
d'agost del 1992, i 46 de 2 d'octubre del 1992 del Diputat Hble Sr.
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Francesc Obrador, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a recursos i declaracions que s'han presentat respecte de la Llei
9/1991, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

G) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3121/92 , BOPIB núm. 47 de 13
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a recuperació de les
instal•lacions de la base naval del port de Maó.

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

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

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3285/92, BOPIB núm. 48 de 16
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc Triay, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a formació de personal gestor
de plantes de residus sòlids i líquids.

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

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

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3284/92, BOPIB núm. 48 de 16
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Antoni Gómez, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conveni de col•laboració per
a la realització de programes per al desenvolupament de serveis
d'atenció a la infància (0 a 3 anys).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social.

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

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3438/92, BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Antoni Gómez, del Grup

Parlamentari SOCIALISTA, relativa a establiments de restauració
il•legals.

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

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

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3484/91, BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Joan Gomila, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a compliment de la promesa del
Ministre de Cultura.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

L) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3508/91, BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre del 1992, de la  Diputada Hble Sra. Teresa Riera, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a per què la Direcció General
de la Joventut ha deixat d'ofertar als joves en edat d'escolarització la
possibilitat de realitzar colònies d'anglès durant l'estiu del 1992.

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

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

Ordre de Publicació

M) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 17 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 2132/91, BOPIBs núms. 13 de 28 de
novembre del 1991, i 46 de 2 d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr.
Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
despeses corrents de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
per a publicitat dels mitjans de comunicació.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

N) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 17 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3325/92, BOPIB núm. 49 de 22
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Sebastià Serra, del Grup



2008 B.O.P.I.B. Núm.58 - 21 de desembre del 1992

Parlamentari PSM I EEM, relativa a projectes de rehabilitació a sa
Fortalesa.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

O) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3379/92, BOPIB núm. 49 de 22
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Vicenç Tur, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a possible aprofitament d'una
empresa privada de l'aigua depurada de l'estació depuradora de
Sant Jordi.

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

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

Ordre de Publicació

P) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3439/92, BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Antoni Gómez, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació del Govern de
la CA en la construcció de la depuradora de Ferreries.

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

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

Ordre de Publicació

Q) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992,
debaté la Pregunta RGE núm. 3523/92, BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre del 1992, del Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a desviament de la carretera
Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries.

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

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3179/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mostres d'orina per tal de detectar

substàncies d'engreix irregular.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social.

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

Ordre de Publicació

S) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3181/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a situació en què es troben els escorxadors de
Sóller i altres que no han sol•licitat l'homologació corresponent.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social.

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

Ordre de Publicació

T) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992, debaté la
Pregunta RGE núm. 3175/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a qualitat alimentària concessió etiquetes
"QC".

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

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

Ordre de Publicació

U) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3180/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a qualitat alimentària-productes emparats amb
denominació d'origen.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

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

Ordre de Publicació

V) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3182/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a si hi ha alguna ramaderia que aspiren
obtenir el títol de "qualitat controlada".
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 18 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3183/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a subvencions que ha atorgat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca als pescadors per qualitat i frescor dels
productes.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3150/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació del Govern de
la CA en l'empresa Tradición Calzados SA.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3151/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a des de quin any participa el
Govern de la CA en l'empresa Tradición Calzados SA.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3152/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a socis de l'empresa Tradición
Calzados SA quan el Govern de la CA n'entrà a formar part.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AB) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3153/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a creditors illencs de Giovanni afectats per la
suspensió de pagaments.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AC) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3154/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a motiu pel qual el Govern de la CA entrà a
formar part de l'empresa Tradición Calzados SA.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AD) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3155/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a balanç de situació de l'empresa Tradición
Calzados SA a l'any 1990.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AE) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3156/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a balanç de situació de l'empresa Tradición
Calzados SA a l'any 1991.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
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Indústria.

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3157/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compte de resultats de
l'empresa Tradición Calzados SA a l'any 1990.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3158/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a compte de resultats de
l'empresa Tradición Calzados SA a l'any 1991.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3159/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pressuposts de l'empresa
Tradición Calzados SA per a l'any 1992.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3160/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvencions, ajudes o
suports que ha obtingut l'empresa Tradición Calzados SA durant els
anys 1989, 1990, 1991 i 1992.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AJ) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3161/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a subvencions, ajudes o suports que han
obtingut les empreses accionistes de Tradición Calzados SA durant
els anys 1989, 1990, 1991 i 1992.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AK) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3162/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a l'actual participació del Govern de la CA a
l'empresa Tradición Calzados SA.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AL) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3163/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a si es va fer càrrec Tradición Calzados SA de
tots els deutes als creditors illencs de Giovanni.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

AM) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3164/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a situació dels deutes als creditors de
Giovanni.
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Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3165/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a invitació als empresaris
creditors illencs de Giovanni a formar part de l'empresa Tradición
Calzados SA.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3166/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius pels quals no van
entrar a formar part de l'empresa Tradición Calzados SA tots els
creditors illencs de Giovanni.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3168/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions efectuades per
Tradición Calzados SA en el conjunt de botigues de l'empresa.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3169/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motius per no deixar entrar
a formar part de Tradición Calzados SA als creditors de Giovanni.

Fou contestada en 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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

AR) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3381/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a projecte de llei de defensa del turista.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

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

Ordre de Publicació

AS) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3382/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a si s'ha pensat fer cap acta del congrés de la
DRU-92.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

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

Ordre de Publicació

AT) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3434/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a previsions per atreure nous mercats turístics

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

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

Ordre de Publicació

AU) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3435/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a tasca que s'ha fet per incrementar el mercat
del golf.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

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

AV) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3436/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a què s'ha fet per estimular el mercat de
congressos.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

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

Ordre de Publicació

AX) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 24 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3437/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la situació del mercat turístic davant la
propera temporada d'hivern.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

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

Ordre de Publicació

AY) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 25 de
novembre del 1992, debaté conjuntament les preguntes RGE núms.
3555/92 i 3556/92 BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
relatives a compliment de la Llei 5/89 de consells insulars, i a
compliment de l'article 24 d'aquesta llei.

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

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté
la Pregunta RGE núm. 3378/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del
1992, del Diputat Hble Sr. Vicent Tur, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a si pensa impulsar la Conselleria
d'Agricultura un pla de reguiu.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

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

Ordre de Publicació

BA) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió celebrada dia 25 de novembre del 1992, debaté la Pregunta
RGE núm. 3287/92, BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre del 1992, del
Diputat Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesures per fomentar les inversions
productives.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

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

Ordre de Publicació

BB) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 25 de novembre del 1992,
debaté conjuntament les preguntes RGE núms. 2531/92 i 2532/92,
BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992, del Diputat Hble Sr. Francesc
Planells, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatives a recaptació
d'impost sobre actes jurídics documentats i sobre el patrimoni de les
persones durant els anys 1989, 1990, i 1991 a Eivissa i Formentera.

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 2 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió celebrada dia 12 de maig del 1992, en relació
amb l'escrit RGE núm. 1512/92, presentat pel Govern de la CA,
mitjançant el qual se sol•licitava la convocatòria de la Comissió
d'Hisenda i Pressupopsts per tal d'autoritzar, d'acord amb l'article
5.3 de le Llei de pressuposts generals de la CAIB per al 1992, les
transferències de crèdit a càrrec d'operacions de capital amb la
finalitat de finançar operacions corrents, emeté la certificació
següent:

"La Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en sessió celebrada
dia 12 de maig del 1992, aprovà, per assentiment, la sol•licitud
d'autorització corresponent a l'expedient de la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social 9/92, de modificació de crèdits per transferència,
referència 81/92, on es proposa finançar operacions corrents amb
càrrec a operacions de capital per tal que el crèdit de 5.000.000 de
pessetes previst a la partida 18300.314100.64080, núm. d'ordre
2950, "Pla d'integració gitana", sigui transferit al capítol IV del
subprograma esmentat "promoció i ajudes socials" de la Direcció
General d'acció social, produint-se, en conseqüència, una alta de
2.500.000 pessetes a la partida 18300.314100.48, sota la
denominació "Pla d'integració gitana", núm. d'índex 01; i una alta
de 2.500.000 pessetes a la partida 18300.314100.46, sota la
denominació "Pla d'integració gitana", núm. d'índex 02. Aquesta
autorització ha estat acordada de conformitat amb l'article 5.3 de la
Llei 11/91, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1992." 

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

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

Balears, en reunió celebrada dia 11 de novembre del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de Treball i
Transport, que informà sobre la suspensió de llicències, la posterior
anul•lació d'aquesta suspensió i la seva incidència dins el sector del
transport (escrit RGE 2811/92, BOPIB núm. 45 de 25 de setembre
del 1992).

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

Ordre de Publicació

C) 
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de

les Illes Balears, en reunió celebrada dia 11 de novembre del 1992,
s'ajornaren per a una propera reunió de la Comissió les preguntes
RGE núms. 3379/92 (BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992),
3439/92 i 3523/92 (BOPIB núm., 51 de 30 d'octubre del 1992), a
causa de la impossibilitat d'assistència de l'Hble Sr. Conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que les havia de
contestar.

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en reunió celebrada dia 11 de novembre del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, que informà sobre els terrenys adquirits pel Govern de la
CAIB a Petra (escrit RGE 2812/92, BOPIB núm. 45 de 25 de
setembre del 1992).

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

Ordre de Publicació

E) 
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 11 de
novembre del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports, que informà sobre la
reforma del polisportiu Prínceps d'Espanya  (escrit RGE 2459/92,
BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992).

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

Ordre de Publicació

F) 
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 11 de
novembre del 1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports, que informà sobre les
previsions relatives al Museu Etnològic de Muro  (escrit RGE
2475/92, BOPIB núm. 40 de 6 d'agost del 1992).

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

Ordre de Publicació

G) 
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 11 de novembre del
1992, s'ajornà, d'acord amb l'escrit RGE 3732/92, la Pregunta RGE
núm. 3325/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992, per a una
propera sessió de la Comissió.

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en reunió celebrada dia 17 de novembre del 1992, es rebutjà
per 7 vots a favor i 8 en contra la creació d'una ponència per estudiar
els criteris generals per a l'elaboració del Pla Director Sectorial
d'equipaments comercials de les Illes Balears, en relació amb el debat
de l'escrit RGE núm. 2441/92, presentat pel Govern de la CA, com a
comunicació dels criteris generals als quals s'ha d'acomodar
l'elaboració del Pla Director Sectorial d'equipaments comercials.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

I) 
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en reunió celebrada dia 17 de novembre del 1992,
tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, que informà sobre les despeses del viatge de la
Consellera de Cultura, Educació i Esports i membres de  la seva
Conselleria a Washington i Nova York per assistir a la inauguració
de la mostra d'art Rutes Balears (escrit RGE núm. 2457/92, BOPIB
núm. 40 de 6 d'agost del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

J) 
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 17 de novembre del
1992, tengueren lloc les compareixences de l'Hble Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports, que informà sobre les actuacions dels
alts càrrecs de la Conselleria de Cultura a la Comissió de Patrimoni
en relació a sa Fortalesa de Pollença, i sobre els projectes autoritzats
per la Comissió de Patrimoni per a la rehabilitacxió de diversos
edificis a l'Avançada i a sa Fortalesa del Port de Pollença (escrits
RGE núms. 3280/92 i 3326/92, BOPIBs núms. 48 de 16 d'octubre i 49
de 22 d'octubre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

K) 
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de Turisme, que
informà sobre els resultats de la temporada d'estiu 92 (escrit RGE
núm. 3392/92, BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del 1992).
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Balears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1992, la
pregunta RGE núm. 3166/92, BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992, presentada pel Diputat Hble Sr. Valentí Valenciano, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, fou retirada per part del seu autor per
considerar que ja havia estat contestada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

M) 
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en reunió celebrada dia 18 de novembre del 1992, i
en relació amb la pregunta RGE núm. 3571/92, (BOPIB núm. 52 de
4 de novembre del 1992), l'Hble Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat
Social, en virtut d'un acord amb el Diputat autor de la pregunta,
Hble Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, la
hi lliurà per escrit.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del 1992, tengué
lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca,
que informà sobre l'aplicació a les Illes Balears de les normes de
qualitat per comercialitzar les fruites i verdures pel MAPA (escrit
RGE núm. 2803/92, BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

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

Ordre de Publicació

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

Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del 1992, 
tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, que informà sobre les actuacions duites a terme per la
Conselleria d'Agricultura respecte del sector de producció de la
patata de  les Illes Balears  (escrit RGE núm. 3091/92, BOPIB núm.
45 de 2 d'octubre del 1992).

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

Ordre de Publicació

P) 
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament 

de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del
1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda, que informà sobre la política inversora del
Govern de les Illes Balears en matèria d'adquisició de patrimoni i
de la previsió d'inversions a les illes d'Eivissa i Menorca per
construir les noves seus dels consells insulars respectius (escrit

RGE núm. 2803/92, BOPIB núm. 46 de 16 d'octubre del 1992).

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

Ordre de Publicació

Q) 
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del
1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports, que informà sobre la nova seu per a la
biblioteca pública de Palma (escrit RGE núm. 2476/92, BOPIB núm.
40 de 6 d'agost del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

R) 
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 25 de novembre del
1992, tengué lloc la compareixença de l'Hble Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports, que informà sobre la política
d'ensenyament musical a les Illes Balears (conservatori i escoles de
música), com a conseqüència de l'aplicació de la LOGSE (escrit RGE
núm. 3483/92, BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

S) 
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en relació amb la tramitació del Projecte de Llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per al 1993, tingueren lloc les compareixences següents:

Hble Sr. Conseller adjunt a la Presidència, acompanyat
dels responsables de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut i del
Centre Balear d'Informació a la Joventut (dia 28 d'octubre del 1992).

Hble Sr. Conseller de la Funció Pública, acompanyat del
responsable de l'Institut Balear d'Estadística (dia 28 d'octubre del
1992).

Hble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports,
acompanyat dels responsables del Consell Balear de Cultura, del
Centre Dramàtic i de l'Institut  d'Estudis Baleàrics (dia 29 d'octubre
del 1992).

Hble Sr. Conseller adjunt a la Presidència, acompanyat del
Director General, del Secretari General Tècnic i del Cap del
Departament Informàtic de la seva conselleria (dia 29 d'octubre del
1992).

Hble Sr. Conseller de Treball i Transports, acompanyat del
Director General de foment de l'ocupació i del Secretari General
Tècnic de la seva conselleria (dia 29 d'octubre del 1992).

Hble Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, acompanyat del Director General de política territorial, del
Director General d'Obres Públiques i  del Secretari General Tècnic
de la seva conselleria, i dels responsables d'Ibasan i d'Ibavi (dia 30
d'octubre del 1992).

Hble Sr. Conseller de Turisme, acompanyat del Director
General i del  Secretari General Tècnic de la seva conselleria, i del
responsable de l'Institut Balear de Promoció del Turisme (dia 30
d'octubre del 1992).
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Hble Sr. Conseller de Comerç i Indústria, acompanyat del
Director General de comerç, del Director General d'indústria, del
Director General de promoció i del  Secretari General Tècnic de la
seva conselleria, i dels responsables del Foment Industrial, de
l'Institut Balear de Disseny i d'Ifebal  (dia 30 d'octubre del 1992).

Hble Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, acompanyat del
Director General de pesca, del Director General de producció i
indústries agràries, del Director d'estructures agràries i medi
general i  del Secretari General Tècnic de la seva conselleria, i dels
responsables de Sefobasa, Aqüicultura Marina SA, Institut de
Biologia Animal, i Semilla SA (dia 3 de novembre del 1992).

Hble Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social,
acompanyat del Director General de sanitat,  del Secretari General
Tècnic, del Cap del Gabinet Tècnic, del Cap d'UGE, i de l'Assessor
de la seva conselleria, (dia 3 de novembre del 1992).

Hble Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, acompanyat del
Director General de pressuposts, del Director General d'hisenda,
del Director General d'economia, del  Secretari General Tècnic, de
l'Interventor General i del Tresorer General de la seva conselleria,
i dels responsables d'Isba-SGR, Isba SA i del Centre de
Documentació Europea (dia 4 de novembre del 1992).

Hble Sr. Conseller adjunt a la Presidència, acompanyat
del President d'Ifebal, del Secretari General Tècnic de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, i del President de l'entitat
Capital Risc SA, i del Director Gerent d'Isba-SGR i d'Isba SA (dia
10 de novembre del 1992).

Director General  d'Obres Públiques, Secretari General
Tècnic i Director Gerent de la Junta d'Aigües (dia 10 de novembre
del 1992).

Hble Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, acompanyat del
Gerent de Seamasa, del Gerent d'Ibabsa, i del Gerent de Semilla SA
(dia 10 de novembre del 1992).

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

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 17 de desembre del 1992, d'acord amb
l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la
Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, RGE núm. 4718/92, relativa a obres a la carretera Andratx-
Estellencs, amb sol•licitud 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 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres a la carretera Andratx-Estellencs.

La Serra de Tramuntana és l'espai natural més
emblemàtic de les Illes Balears. La construcció o acondicionament

de carreteres és un aspecte molt important des del punt de vista
ambiental. Diversos ajuntaments i associacions han manifestat la
seva preocupació per la forma com s'estan fent obres com les
efectuades entre Esporles i Banyalbufar, o les que es volen efectuar
entre Sóller i Deià.

Ens trobam davant actuacions que no tenen en compte
l'impacte ambiental i l'adopció de solucions adequades a l'entorn.
S'estan destruint els marges de pedra seca, fent moviments de terres
importants, excavacions, etc., sense estudis d'impacte ambiental,
sense informació pública dels projectes, sense les més mínimes
previsions que s'haurien de fer en afectar una zona, la Serra de
Tramuntana, protegida a la Llei d'espais naturals i a d'altres
normatives estatals i autonòmiques.

Davant l'acondicionament del tram de carretera comprès
entre Andratx i Estellencs, ens trobam amb unes actuacions que
poden ser molt negatives. Sembla que s'ha optat per construir un
túnel obert a la zona anomenada "Es Corral fals". Aquestes obres
poden significar un atemptat important i una destrossa més al
paisatge de la Serra de Tramuntana. Pareix una solució inadequada
a un problema de despreniments que pot ser resolt de maneres molt
menys impactants.

Es per això que el Grup PSM i EEM presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a la paralització de tota casta d'obres a la carretera Andratx-
Estellencs mentre no s'hagi aprovat i sotmès a informació pública
el preceptiu projecte tècnic, amb estudi d'impacte ambiental i els
informes favorables dels organismes pertinents.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a respectar els valors ecològics i paisatgístics en les actuacions
sobre la xarxa viària, i a tenir en compte els criteris de les
associacions proteccionistes i de les corporacions locals.

Palma, 4 de desembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 17 de desembre del 1992, d'acord amb l'article
164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la Proposició no
de Llei presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, RGE núm.
4788/92, relativa a creació d'una oficina de gestió unificada per a
establiments industrials, amb sol•licitud 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 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creació d'una oficina de gestió unificada per a
establiments industrials.

L'entrada en vigor de l'Acta Única Europea ha de
significar un augment de la competitivitat de les empreses que, en
desaparèixer les fronteres comercials, s'hauran d'enfrontar al
desafiament de competir amb els productes elaborats a la resta de
l'Europa comunitària.
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Per fer possible aquesta capacitat de competir amb les
empreses europees, és necessari que l'Administració faciliti a les
empreses els elements que els permetin comptar amb les mateixes
facilitats que troben els empresaris de la CE a l'hora de crear
noves empreses o de desenvolupar qualsevol iniciativa industrial.

L'excessiva burocratització dels tràmits necessarisd per
poder desenvolupar aquestes iniciatives industrials desincentiva
els interessats a dur-les a terme, i representa un greuge comparatiu
respecte d'altres estats, com és França, on s'ha imposat un sistema
de gestió unificada per a establiments industrials, per tal de
facilitar la tramitació de qualsevol projecte.

L'establiment a les Illes Balears d'una oficina de gestió
unificada per a establiments industrials, amb presència a cada illa,
capaç de solventar els tràmits administratius que puguin afectar
indústria, energia, agricultura i ramaderia, sanitat i seguretat
social, treball i ordenació territorial, facilitaria aquesta
competitivitat en igualar el punt de partida de les empreses de les
Illes Balears respecte de les d'altres zones.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Govern de les Illes Balears establirà, en el termini
de sis mesos, una oficina de gestió unificada per a establiments
industrials, amb presència a cada illa, capaç d'informar sobre els
documents que cal presentar, els terminis, les taxes i tot allò
necessari per poder desenvolupar qualsevol iniciativa industrial,
o bé per a la creació d'una nova empresa.

2.- Així mateix, aquestes oficines oferiran tota la
informació necessària, als interessats, sobre els aspectes
relacionats amb les normatives aplicables a les indústries en
matèria de medi ambient, homologació de la qualitat dels
productes, i qualsevol aspecte relacionat amb la comercialització
d'aquests.

3.- Igualment, s'iniciarà, de forma unificada, i a través
d'aquestes oficines, tota la tramitació corresponent a les iniciatives
industrials de què es tracti.

Menorca, 14 de desembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 17 de desembre del 1992, d'acord amb el
que disposa l'article 112 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit el Projecte de Llei sobre l'exercici de les competències
transferides o delegades per la CAIB als consells insulars, amb
RGE núm 4717/92.

Els Hbles Srs Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 1 de febrer, a les 13 hores.

Palma, a 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

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

CERTIFICA: Que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 22 d'octubre

de 1992, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

8.- Aprovació del Projecte de Llei sobre l'exercici de les
competències transferides o delegades per la CAIB als consells
insulars.

El Consell de Govern, a proposta del conseller adjunt a la
Presidència adopta l'acord següent:

"Aprovar el Projecte de Llei sobre l'exercici de les
competències transferides o delegades per la CAIB als consells
insulars i remetre'l al Parlament perquè el tramiti.

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

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

A) 
PROJECTE DE LLEI SOBRE L'EXERCICI DE LES

COMPETÈNCIES TRANSFERIDES O DELEGADES PER LA
CAIB ALS CONSELLS INSULARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, a l'article 18,
estableix els consells insulars com a institucions de la Comunitat
Autònoma en els àmbits territorials respectius, com també dins
l'abast competencial que tant la pròpia norma estatutària com la
Constitució espanyola contemplen. Des d'aquesta disposició
normativa, la Llei de consells insulars ha significat l'inici del
desplegament estatutari que ha de finalitzar, en el seu moment, en
l'entramat jurídico-administratiu que permeti els consells insulars
exercir, de manera plena, les funcions i els serveis que es recullen
a l'article 37 i als següents de l'Estatut d'Autonomia.  

La present normativa legal, prenent com a punt
d'arrancada la Llei 5/1989, de 13 d'abril, assoleix l'objectiu de
regular el funcionament dels consells insulars, en el seu règim
competencial propi o delegat. Aquesta regulació contempla, doncs,
el funcionament dels consells insulars com a institucions de la
Comunitat Autònoma, independentment del seu caràcter de
corporacions locals.

L'opció reguladora elegida es considera la menys
traumàtica i més d'acord amb la dualitat funcional esmentada.
Aquest règim de funcionament permet que, en un marc únic, la
legislació de règim local, es creïn òrgans específics per a l'exercici
competencial que n'agilitin la gestió, juntament amb un òrgan intern
coordinador, a cada institució insular respectiva; així mateix es
regula i es diferencia el règim de recursos, com també les funcions
de coordinació competencial del Govern de la Comunitat
Autònoma.

Tot això, respectant absolutament les instàncies insulars,
pretén d'aconseguir una homologació normativa que serveixi de
marc estructural d'institucions tan bàsiques per a la nostra
Comunitat com són els consells insulars. Tanmateix, aquesta
homologació no és obstacle perquè, sense perjudici de la normativa
bàsica del nostre Estat de dret, cada institució insular estableixi, dins
un marc únic, les especificitats de funcionament.

La incidència de tot això en l'entramat jurídic obliga no
tan sols a derogar determinats articles de la Llei 5/1989 de consells
insulars, sinó també a produir un text refòs, objectiu per al qual es
faculta el Govern en una disposició final.

També s'estableix un període transitori perquè els consells
insulars n'ajustin el funcionament a la present normativa, com a
institucions autonòmiques territorials. 
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TíTOL PRELIMINAR.- OBJECTE DE LA LLEI

 ARTICLE 1.- 

 L'objecte d'aquesta Llei consisteix a regular l'exercici de
les competències transferides o delegades mitjançant llei del
Parlament de les Illes Balears als consells insulars, en tant que
institucions de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que es
disposa a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

 

TíTOL I.- ORGANITZACIÓ DELS CONSELLS
INSULARS EN RELACIÓ AMB L'EXERCICI DE LES
COMPETÈNCIES TRANSFERIDES O DELEGADES 

 CAPÍTOL I.- En general 

 ARTICLE 2.- 

 1. Les lleis de transferència o delegació de
competències determinaran l'òrgan o els òrgans del consell que les
hagin d'exercir.

 Aquest òrgan podrà ser el ple, el president o, si n'era el
cas, un òrgan específic creat a l'efecte per aquestes lleis.

 Les lleis esmentades podran també distribuir les
competències sobre una mateixa matèria entre alguns dels òrgans
esmentats a l'apartat anterior.

 

 ARTICLE 3.- 

Quan les competències transferides o delegades hagin de
ser exercides pel ple o pel president del consell, el ple del consell
insular en determinarà el règim d'exercici, d'acord amb els criteris
d'aquesta Llei i de la Llei de transferència o delegació.

 
 CAPÍTOL II.- Creació d'òrgans específics 

 ARTICLE 4.-

L'organització i composició dels òrgans específics a què
es refereix l'article 2 d'aquesta Llei seran determinades per cada
consell insular, en l'exercici de la potestat d'autoorganització, i es
respectaran en tots els casos els criteris establerts en aquesta Llei
i, si n'era el cas, en la llei de transferència o delegació.

A aquests efectes, el ple del consell aprovarà el
Reglament d'organització i funcionament corresponent de cada un
d'aquests òrgans.

ARTICLE 5.- 

1. La composició dels òrgans esmentats, la determinarà
el consell insular en el Reglament a què es refereix l'article
anterior.

2. Els òrgans específics regulats en aquest capítol seran
presidits pel president del consell insular, el qual podrà, no
obstant, delegar aquesta atribució en qualsevol dels membres
d'aquest òrgan específic.

 

 ARTICLE 6.-

1. Els òrgans específics que, si pertoca, creïn les lleis de
transferència o delegació no dependran jeràrquicament de cap
altre òrgan del consell.

2. A cada consell es crearà una comissió de coordinació
dels òrgans específics existents, constituïda pel president del
consell, el qual la presidirà, i pels presidents dels distints òrgans
específics. Aquesta comissió fixarà els criteris generals d'actuació
dels òrgans específics i la coordinarà, quan sigui necessari.

 

 CAPÍTOL III.- Òrgans deliberants i participació
ciutadana 

 ARTICLE 7.-

Quan la naturalesa de la matèria transferida o delegada ho
requereixi, el ple del consell determinarà la creació d'una ponència
tècnica, amb funcions d'estudi i deliberació prèvia dels assumptes
que després hagi de conèixer l'òrgan o òrgans que exercitin la
competència.

 

 ARTICLE 8.- 

La composició de la ponència tècnica serà determinada pel
ple del consell, que haurà de respectar els criteris següents:

1. Quan l'exercici de les competències transferides o
delegades afecti interessos d'altres administracions públiques
s'inclouran representants d'aquestes en la ponència tècnica.

2. Es podrà preveure també la incorporació de
representants d'associacions i entitats ciutadanes relacionades amb
la matèria de què es tracti.

 

 ARTICLE 9.- 
 

1. El ple també podrà adoptar, amb caràcter general, altres
fórmules de participació de les entitats que estableix l'article
anterior, tals com consultes, audiència o petició d'informes a
aquestes.

2. Així mateix, l'òrgan que, si n'era el cas, exerciti les
competències podrà adoptar formes similars de participació en cada
cas concret.

TíTOL II.- RÈGIM JURÍDIC DE LES
COMPETÈNCIES TRANSFERIDES DELEGADES 

 CAPÍTOL I.- En general 

 ARTICLE 10.- 

1. La potestat reglamentària sobre les matèries transferides
o delegades correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, que
respectarà en tots els casos la potestat d'autoorganització que tenen
els consells insulars per a regular el funcionament propi.

2. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior,
les lleis de transferència o delegació podran atribuir als consells
insulars la potestat reglamentària esmentada i determinar-ne l'abast.

 

 ARTICLE 11.- 
 

En l'exercici de les competències transferides o delegades,
l'òrgan al qual pertoqui s'ajustarà a la legislació sectorial reguladora
de la matèria, sigui estatal o autonòmica.

 ARTICLE 12.- 

El funcionament dels òrgans que en cada cas exerceixin
les competències transferides o delegades es regirà per les regles
següents:

1. Quan aquestes competències siguin exercides pel
president o pel ple del consell, aquests ajustaran l'actuació al que
s'estableix a la legislació de règim local.

2. Quan siguin exercides per l'òrgan específic a què es
refereix l'article 3 d'aquesta Llei, s'aplicarà la legislació de règim
local, amb les peculiaritats següents:

a) El règim de sessions ordinàries s'establirà en el
Reglament d'organització i funcionament de l'òrgan en qüestió.

b) Les convocatòries de les sessions corresponen al
president de l'òrgan i hauran de ser notificades als membres de
l'òrgan específic amb una antelació de dos dies hàbils, tret de les
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urgents. En tots els casos s'hi ha d'adjuntar l'ordre del dia.

c) En primera convocatòria, perquè la celebració de les
sessions sigui vàlida, requereix la presència de la majoria absoluta
dels components de l'òrgan. El Reglament d'aquest ha
d'especificar el nombre de membres per a constituir-lo vàlidament
en segona convocatòria.

d) El president de l'òrgan dirigeix les sessions, modera
el desenvolupament dels debats i pot suspendre'ls per causes
justificades.

e) Els acords s'adoptaran per majoria absoluta de vots,
i el president dirimirà els empats amb vot de qualitat.

f) Els membres de l'òrgan específic que dissenteixin de
la resolució aprovada per aquest podran demanar que consti en
acta el seu vot en contra.

3. Quan les competències transferides o delegades siguin
exercides per un òrgan específic, les atribucions que la legislació
de règim local atorga al ple i al president del consell en matèria de
disposició de la despesa, contractació de béns i serveis i exercici
d'accions judicials i administratives es consideraran referides
respectivament al ple de l'òrgan esmentat i al seu president en
relació amb aquestes competències.

 

CAPÍTOL II.- De les competències transferides 

 ARTICLE 13.-

1. Les competències transferides per llei del Parlament,
en desplegament del que es disposa a l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, tendran la consideració de
competències pròpies dels consells i, en conseqüència, s'exerciran
en règim d'autonomia i sota la responsabilitat d'aquests, atenent
sempre a la coordinació deguda amb l'Administració de la
Comunitat Autònoma.

2. Les transferències a què es refereix l'apartat anterior
comportaran l'atribució de la titularitat i de l'exercici d'aquestes als
consells insulars.

3. Les lleis de transferència concretaran les funcions que
comporti la competència transferida i hauran d'incloure les
especificacions a què es refereix la Llei dels consells insulars.

 

 ARTICLE 14.- 

Els actes i els acords que, en l'exercici de les
competències transferides, adopti un qualsevol dels òrgans a què
es refereix l'article 2 d'aquesta Llei, exhauriran la via
administrativa.

 
ARTICLE 15.-

En l'exercici de les competències transferides,
corresponen als consells insulars:

 
A) La potestat de revisió d'ofici dels seus actes.

B) La responsabilitat patrimonial que es derivi de la seva
actuació.

C) La representació i defensa en judici.

 
ARTICLE 16.- 

1. D'acord amb l'article 40.2 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, el Govern de la Comunitat Autònoma podrà
coordinar l'actuació dels consells insulars, quant a l'exercici de les
competències transferides en els termes dels articles següents.

2. La coordinació requerirà la concurrència d'alguna de
les circumstàncies següents:

a) Que l'activitat o el servei transcendeixin l'àmbit dels
interessos propis dels consells.

b) Que l'activitat o el servei insular incideixin o
condicionin de manera rellevant els interessos de la CAIB.

c) Que l'activitat o els serveis siguin concurrents o
complementaris respecte dels de la Comunitat.

3. La coordinació respectarà en tots els casos l'autonomia
dels consells insulars.

 
 ARTICLE 17.- 

1. Els consells insulars hauran de remetre a
l'Administració de la CAIB la informació a què es refereix la
legislació bàsica estatal, en relació amb els actes i acords dictats en
l'exercici de les competències transferides.

 2. Sens perjudici del que s'estableix a l'apartat anterior, el
Govern podrà en qualsevol moment demanar la informació que
consideri oportuna sobre la gestió de les competències transferides
i podrà requerir a l'efecte l'exhibició d'expedients.

 

 ARTICLE 18.-  

 1. Per mitjà de la potestat normativa, el Govern podrà
fixar directrius de coordinació de les funcions transferides, quan hi
hagi interessos autonòmics afectats que excedeixin l'àmbit insular.
Aquestes directrius seran vinculants per als consells insulars.

2. Les directrius hauran de contenir els criteris generals,
determinar els objectius i les prioritats d'actuació i, si n'era el cas,
els instruments de coordinació adequats a la naturalesa de la matèria
de què es tracti.

 ARTICLE 19.-

 1. Les lleis de transferència podran atribuir al Govern la
facultat d'aprovar plans sectorials de coordinació i hauran de definir
els interessos generals o comunitaris en relació amb la matèria o
competència transferida.

2. Aquest plans hauran de contenir necessàriament les
previsions següents:

a) La fixació dels objectius i la determinació de les
prioritats de l'acció pública en la matèria corresponent.

b) Les bases generals d'actuació per programar, finançar
i executar les activitats coordinades.

c) L'establiment dels òrgans o instruments de coordinació
corresponents, en els quals es garantirà la participació dels consells.

 
3. Els plans sectorials de coordinació seran aprovats per

decret del Consell de Govern, a proposta del conseller corresponent.
En la tramitació dels plans s'ha de garantir una participació suficient
dels consells.

 4. Els consells exerciran les seves facultats de
programació, planificació i execució dels serveis i de les activitats
de la competència transferida en el marc de les previsions dels plans
sectorials de coordinació.

 

ARTICLE 20.- 

1. Per a la coordinació de les competències a què es
refereix aquest capítol, les lleis de transferències podran crear
òrgans de col.laboració de caràcter deliberant o consultiu, entre les
distintes administracions afectades. En tots els casos, la Llei haurà
de determinar:

a) La composició i el funcionament de l'òrgan.

b) Les funcions i l'àmbit material i territorial d'actuació
d'aquest.

 
2. A aquests efectes, es podran crear conferències

sectorials integrades pel conseller autonòmic corresponent que les
presideixi i pels responsables de la matèria de cada consell insular.
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3. El que es disposa en aquest article s'entén sense
perjudici dels òrgans de col.laboració que poden establir els plans
sectorials de coordinació a què es refereix l'article anterior.

 

 ARTICLE 21.-
 
Respecte dels serveis corresponents a les competències

i funcions transferides, els consells hauran de mantenir, com a
mínim, el nivell d'eficàcia que tenien abans de la transferència.

 
ARTICLE 22.-

A efectes d'assegurar la legalitat en l'exercici pels
consells insulars de les competències transferides i d'acord amb
l'article 40.2 de l'Estatut d'Autonomia, s'estableixen les tècniques
de control següents:

A) El Govern de la Comunitat Autònoma podrà
impugnar els actes i els acords dels consells insulars davant la
jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que
s'estableix a la legislació bàsica de règim local.

B) El Govern exercirà l'alta inspecció dels consells en la
gestió de les competències transferides i podrà proposar, si n'era
el cas, al Parlament que adopti les mesures que es considerin
necessàries.

C) Els consells han de remetre al Govern la memòria a
què es refereix l'article 24 de la Llei dels consells insulars.

CAPÍTOL III.- De les competències delegades 

 ARTICLE 23.- 

1. Les competències enumerades a l'article 39 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears podran ser delegades als
consells insulars mitjançant llei de Parlament.

2. La delegació consisteix a traspassar l'exercici de la
funció executiva i de gestió sense cessió de titularitat.

3. La Llei de delegació concretarà l'abast, el contingut
les condicions i la durada d'aquesta, com també els mitjans
personals, els materials i els recursos lliurats per exercir-la.

4. La delegació es considerarà indefinida, tret que la Llei
de delegació expressi el contrari o hi sigui d'aplicació el que es
disposa a l'article 27.

 

ARTICLE 24.- 
 
Contra els actes i els acords que adopti un qualsevol dels

òrgans que exercitin les competències delegades serà pertinent el
recurs d'alçada davant el Govern de la Comunitat Autònoma, la
resolució del qual exhaurirà la via administrativa.

 

ARTICLE 25.-

En relació amb els actes dictats pels òrgans del Consell
en l'exercici de les competències delegades, pertoca a la
Comunitat Autònoma:

A) La potestat de revisió dels seus actes, prèvia
l'audiància del consell insular corresponent.

B) La responsabilitat patrimonial que es derivi de
l'actuació d'aquells.

C) La representació i defensa en judici.

ARTICLE 26.-

1. Amb el fi d'assegurar el control i la coordinació de
l'execució de les competències delegades pels consells insulars, el
Govern de la Comunitat Autònoma podrà:

A) Demanar en qualsevol moment informació sobre la
gestió de les competències delegades.

B) Elaborar programes i dictar directrius sobre aquesta
gestió.

C) Aprovar plans sectorials de coordinació, en els termes
de l'article 19 d'aquesta llei.

D) Exercir l'alta inspecció sobre els serveis i dictar
instruccions tècniques de caràcter general.

E) Formular els requeriments pertinents al president del
consell insular de què es tracti per esmenar les deficiències
observades.

F) Emetre informes preceptius i fins i tot vinculants per
part dels seus òrgans, quan així ho prevegi la legislació sectorial.

G) Crear òrgans de col•laboració i, en concret, convocar
conferències sectorials sota la presidència del conseller
corresponent del Govern, amb l'objectiu de tractar la problemàtica
general del sector i coordinar l'adopció de mesures.

2. Les lleis de delegació podran establir altres tècniques
de coordinació i control més adequades a la naturalesa de les
competències que es deleguin.

ARTICLE 27.-

1. En el supòsit que el consell insular receptor incomplís
les normes reguladores de la competència delegada o les
obligacions que el desenvolupament de la delegació li imposa, el
Govern de la Comunitat Autònoma li'n recordarà el compliment i li
concedirà a l'efecte el termini necessari, mai no inferior a un mes.

2. Si l'advertiment no era atès en els terminis assenyalats,
el Govern podrà proposar al Parlament de les Illes Balears de
suspendre o revocar la delegació. El Govern també podrà executar
per ell mateix una competència delegada en substitució del Consell
per al cas concret de què es tracti.

ARTICLE 28.-

Quan la Comunitat delegant no compleixi els
compromisos establerts en la delegació, especialment allò que es
refereix als mitjans la transferència  dels quals va ser acordada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Els expedients en tramitació a l'entrada en vigor de les
distintes lleis de transferència o delegació es traspassaran als
consells insulars, qualsevol que sigui la situació procedimental en
què es trobin, perquè l'òrgan del consell a qui pertoqui els resolgui
definitivament

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Correspondrà a la Comunitat Autònoma la competència
per resoldre els recursos administratius contra els actes dictats pels
òrgans d'aquesta abans de l'entrada en vigor de la transferència o
delegació , encara que el recurs s'interposi posteriorment.

DISPOSICIÓ ADDDICIONAL TERCERA

La  no acceptació per part dels consells insulars de
l'assumpció de competències transferides o delegades s'ha d'aprovar
per majoria absoluta del ple, en el termini d'un mes des de la
remissió del dictamen per la Comissió Tècnica Interinsular i abans
d'elevar la proposta al Parlament per a la tramitació reglamentària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini de tres mesos, els consells insulars, per acord
plenari, hauran d'adaptar a aquesta llei l'organització de què
disposin per a l'exercici d'aquelles competències que hagin estat
transferides o delegades a l'entrada en vigor d'aquesta.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les diposicions que s'oposin al
que s'estableix en aquesta llei. En especial, es deroguen els articles
9.2, 15, 16, 19, 20, 25 i 26 de la Llei de consells insulars, de 13
d'abril del 1989.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el BOCAIB.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

En el termini de sis mesos des de la publicació d'aquesta
Llei, el Govern aprovarà un text refós d'aquesta i de la Llei de
consells insulars, de 13 d'abril de 1989. La refundició comprendrà
també la regulació, l'aclariment i l'harmonització de les
disposicions esmentades.

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-dos d'octubre del mil
nou-cents noranta-dos.

El Conseller adjunt a la Presidència:
Francesc Gilet i Girart.

El President:
Gabriel Cañellas i Fons 

II.- INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 17 de desembre del 1992, d'acord amb l'article 152
del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit la interpel.lació
tot seguit especificada.

Interpel.lació al Govern de la CA, relativa a política que
segueix en matèria de publicitat institucional , presentada pel Grup
Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 4741/92. 

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

Palma, a 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM interpel•la el Govern de la
Comunitat sobre la política que segueix en matèria de publicitat
institucional.

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

III.- PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 15 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 sol•licitud d'indult
per al Sr. Vicente Ortiz, formulada pel Diputat Hble Sr. Miquel
Pascual del Grup Parlamentari MIXT. RGE núm. 4587/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa accions de la
Comissió interdepartamental de la dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a les adolescents amb problemàtica familiar, formulada per
la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4602/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa accions de la
Comissió interdepartamental de la dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a les dones marginades, formulada per la Diputada Hble Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4603/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa accions de la
Comissió interdepartamental de la dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a les mares soles amb càrregues familiars, formulada per la
Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4604/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa accions de la
Comissió interdepartamental de la dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a les mares fadrines, formulada per la Diputada Hble Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4605/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre psicologia de la venda previst en el Programa de formació de
la dona, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4606/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre planificació fiscal d'empresa previst en el Programa de
formació de la dona, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4607/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre direcció comercial previst en el Programa de formació de la
dona, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4608/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre comunicació i atenció al client previst en el Programa de
formació de la dona, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4609/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de la
Comissió interdepartamental de la dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a les prostitutes, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4610/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a servei que ofereix
el Centre d'assistència a la dona, formulada per la Diputada Hble
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4611/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a serveis que ofereix
el Centre d'informació dels drets de la dona a Menorca, formulada
per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4612/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de les
prostitutes, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4613/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació
d'adolescents amb problemàtiques familiars, formulada per la
Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4614/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de
dones marginades, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4615/92. 
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de
mares soles, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4616/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
reestructurar centres d'acollida perquè s'adaptin a la situació de
mares fadrines, formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4617/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació de
pisos de "Tramontana" com a centre d'acollida transitòria,
formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4618/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació de la
Casa de Família com a centre d'acollida transitòria, formulada per
la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4619/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació del pis
de convivència familiar com a centre d'acollida transitòria,
formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4620/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació de la
residència juvenil "Corbalan" com a centre d'acollida transitòria,
formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4621/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a centre d'acollida
d'urgència i transitòria per a la dona al Polígon de Llevant,
formulada per la Diputada Hble Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4622/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació i dotació
del pis d'acollida a Menorca, formulada per la Diputada Hble Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4623/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ampliació de la
secció de dones de l'Hospital de la dona, formulada per la Diputada
Hble Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 4624/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació de
Ca'n Pere Antoni com a centre d'acollida transitòria, formulada per
la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4625/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació de
Ca'n Ceba com a centre d'acollida transitòria, formulada per la
Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4626/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a adequació del pis
d'acollida i orientació de la dona com a centre d'acollida
transitòria, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4627/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a situació i
habilitació del pis d'acollida a Eivissa, formulada per la Diputada
Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 4628/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a serveis que
ofereixen els centres socials de Son Roca i Verge de Lluc,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4629/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a serveis que
ofereix el Centre d'orientació familiar, formulada per la Diputada
Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 4630/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a centres d'acollida
d'urgència per a mares fadrines o dones separades a Palma,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4631/92.  

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de la
Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els
serveis d'ajuda a dones marginades, formulada per la Diputada

Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 4632/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de la
Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a mares soles amb càrregues familiars, formulada per la
Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4633/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de la
Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a adolescents amb problemàtiques familiars, formulada per
la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4634/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de la
Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a prostitutes, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4635/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de la
Comissió Interdepartamental de la Dona per reestructurar els serveis
d'ajuda a mares fadrines, formulada per la Diputada Hble Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4636/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a plaça de
restaurador al Museu Puig des Molins, formulada per la Diputada
Hble Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 4637/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre publicitat previst en el Programa de formació de la dona,
formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4638/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre formació de venedores previst en el Programa de formació de
la dona, formulada per la Diputada Hble Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4639/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a curs o seminari
sobre directores de la petita i mitjana empresa previst en el Programa
de formació de la dona, formulada per la Diputada Hble Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4640/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a publicació d'una
convocatòria per a totes les illes, tan sols publicada en els mitjans de
Mallorca, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4641/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a tirada del butlletí
informatiu "Solcs i ones", formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4655/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a obtenció del títol
d'instal•lador electricista, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4656/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a conveni de
col•laboració Inem-CAIB, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4657/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a presència de
"Mesenbzyanthenum edule" a Menorca, formulada pel Diputat Hble
Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
4714/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a descens de la
població del milà a Menorca, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4715/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a obres a la
carretera Andratx-Estellencs, formulada pel Diputat Hble Sr. Pere
Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4719/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria de la Funció Pública, formulada pel
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 4744/92. 
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a despese de
publicitat de la COPOT, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4745/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria de Sanitat, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4746/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria de Treball, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4747/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria de Comerç, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4748/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria adjunta a la Presidència, formulada pel
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 4749/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria d'Agricultura, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 4750/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria de Turisme, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4751/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria de Cultura, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4752/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Conselleria d'Economia, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 4753/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de Presidència, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4754/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'Institut d'Estudis Baleàrics, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 4755/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de la Junta d'Aigües, formulada pel Diputat Hble Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4756/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat del Servei Balear de Salut, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4757/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'Institut Balear de la Funció Pública, formulada pel
Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 4758/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'Institut Balear de Promoció del Turisme, formulada
pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 4759/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat d'Isba SGR, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4760/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat d'Isba Serveis, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon
Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4761/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat del Centre de Documentació Europea, formulada pel

Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 4762/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de Seamasa, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4763/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de Sefobasa, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4764/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'Ibasan, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4765/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'Ibavi, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4766/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'Institut Balear de Disseny, formulada pel Diputat Hble
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4767/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de Foment Industrial, formulada pel Diputat Hble Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm.
4768/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de l'IBSJ, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4769/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a despeses de
publicitat de Semilla, formulada pel Diputat Hble Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 4770/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions per la
repoblació cinegètica durant el bienni 1991-1992, formulada pel
Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4775/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a control sanitari
dels conills, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4776/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a condicions en què
s'han cedit quatre vehicles a la Federació Balear de Caça, formulada
pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 4777/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions de la
Conselleria d'Agricultura per tal que es pugui comptar amb vedats
socials, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert Moragues del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4778/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a beneficis del
programa 5B de la CE per a les Illes Balears, formulada pel Diputat
Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 4779/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programa per
protegir els oms de les Balears, formulada pel Diputat Hble Sr. Albert
Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4780/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions per
impedir la utilització del nom "sobrassada de Mallorca" per la
producció d'aquest embotit fet a fora de l'illa, formulada pel Diputat
Hble Sr. Albert Moragues del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 4781/92. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió de l'import
aconseguit per la venda del pavelló balear, formulada pel Diputat
Hble Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm. 4785/92. 

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

Palma, a 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Miquel Pascual i Amorós, Diputat del Parlament de les

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

Sol•licitud d'indult per al Sr. Vicente Ortiz.

Pensa fer el Govern alguna gestió per tal de sol•licitar
l'indult del Sr. Vicente Ortiz?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona
per reestructurar els serveis d'ajuda a les adolescents amb
problemàtica familiar.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els serveis
d'atenció a les adolescents amb problemàtica familiar?

Palma, 18 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 1545 i següents del Reglament de
la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona
per reestructurar els serveis d'ajuda a les dones marginades.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els serveis
d'atenció a les dones marginades?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona
per reestructurar els serveis d'ajuda a les mares soles amb
càrregues familiars.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els serveis
d'atenció a les mares soles amb càrregues familiars?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona per
reestructurar els serveis d'ajuda a les mares fadrines.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els serveis
d'atenció a les mares fadrines?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Curs o seminari sobre psicologia de la venda previst en el
Programa de formació de la dona.

S'ha organitzat cap curs o seminari sobre psicologia de la
venda, d'acord amb el Programa de formació previst per la Comissió
Interdepartamental de la dona (apartat 2.1.1.E)? Si és així, en quina
data i on?, quina participació va tenir?, quins resultats pràctics o
quines conclusions ha produït?

Palma, 18 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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Curs o seminari sobre planificació fiscal d'empresa previst
en el Programa de formació de la dona.

S'ha organitzat cap curs o seminari sobre planificació
fiscal d'empresa, d'acord amb el Programa de formació previst per
la Comissió Interdepartamental de la dona (apartat 2.1.1.E)? Si és
així, en quina data i on?, quina participació va tenir?, quins resultats
pràctics o quines conclusions ha produït?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
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 la següent
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pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Curs o seminari sobre direcció comercial previst en el
Programa de formació de la dona.

S'ha organitzat cap curs o seminari sobre direcció
comercial, d'acord amb el Programa de formació previst per la
Comissió Interdepartamental de la dona (apartat 2.1.1.E)? Si és
així, en quina data i on?, quina participació va tenir?, quins
resultats pràctics o quines conclusions ha produït?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Curs o seminari sobre comunicació i atenció al client
previst en el Programa de formació de la dona.

S'ha organitzat cap curs o seminari sobre comunicació
i atenció al client, d'acord amb el Programa de formació previst
per la Comissió Interdepartamental de la dona (apartat 2.1.1.E)?
Si és així, en quina data i on?, quina participació va tenir?, quins
resultats pràctics o quines conclusions ha produït?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona
per reestructurar els serveis d'ajuda a les prostitutes.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els serveis
d'atenció a les prostitutes?

Palma, 18 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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Servei que ofereix el Centre d'assistència a la dona.

El Servei d'assistència a la dona:

Quins serveis ofereix per a les dones?
Quants casos s'han atès, tot indicant-ne el nom, la

temàtica, el tractament, el seguiment, etc.?
Quin personal treballa en el centre?
Amb quins centres de salut està coordinat?

Quin és l'horari d'atenció a les dones?
Quin és el seu lligam amb la Comissió Interdepartamental

de la dona (convenis, ...)?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Servei que ofereix el Centre d'informació dels drets de la
dona a Menorca.

El Centre d'informació dels drets de la dona a la seu de
Menorca:

Quins serveis ofereix per a les dones?
Quants casos s'han atès, tot indicant-ne el nom, la

temàtica, el tractament, el seguiment, etc.?
Quin personal treballa en el centre?
Amb quins centres de salut està coordinat?
Quin és l'horari d'atenció a les dones?
Quin és el seu lligam amb la Comissió Interdepartamental

de la dona (convenis, ...)?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions per reestructurar centres d'acollida perquè
s'adaptin a la situació de les prostitutes.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els centres
d'acollida perquè s'adaptin a la situació de les prostitutes?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions per reestructurar centres d'acollida perquè
s'adaptin a la situació d'adolescents amb problemàtiques familiars.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els centres
d'acollida perquè s'adaptin a la situació d'adolescents amb
problemàtiques familiars?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions per reestructurar centres d'acollida perquè
s'adaptin a la situació de dones marginades.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els centres
d'acollida perquè s'adaptin a la situació de dones marginades?

Palma, 18 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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions per reeestructurar centres d'acollida perquè
s'adaptin a la situació de mares soles.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els centres
d'acollida perquè s'adaptin a la situació de mares soles?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions per reestructurar centres d'acollida perquè
s'adaptin a la situació de mares fadrines.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els centres
d'acollida perquè s'adaptin a la situació de mares fadrines?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Adequació dels pisos de "Tramontana" com a centre
d'acollida transitòria.

De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social els pisos de "Tramontana?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Adequació de la casa de família com a centre d'acollida
transitòria.

De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social la casa de família?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Adequació del pis de convivència familiar com a centre
d'acollida transitòria.

De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social el pis de convivència familiar?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Adequació de la residència juvenil "Corbalan" com a
centre d'acollida transitòria.

De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social la residència juvenil "Corbalan"?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Centre d'acollida d'urgència i transitòria per a la dona al
Polígon de Llevant.
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Ha construït la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
els set pisos d'acollida especial que formen el centre d'acollida
d'urgència i transitòria per a la dona al Polígon de Llevant?

Si és així:
On estan ubicats?
Com estan organitzats?
De quin personal disposen?
Quants de casos s'han atès fins al dia d'avui?

Si no és així:
Per quines raons no s'ha fet?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Situació i dotació del pis d'acollida a Menorca.

Ha habilitat la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
cap pis a l'illa de Menorca per tal de ser centre d'acollida?

Si és així, on està situat i de qui depèn?

Palma, 30 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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 la
següent pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Ampliació de la secció de dones de l'Hospital de la dona.

S'ha fet l'ampliació de la secció de dones de l'Hospital de
la dona previst per la Conselleria de Sanitat, d'acord amb l'índex
del punt 2.2 del programa de la Comissió Interdepartamental de la
dona?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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 sol•licita resposta per
escrit.

Adequació de Ca'n Pere Antoni com a centre d'acollida
transitòria.

De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social Ca'n Pere Antoni?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
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 sol•licita resposta per escrit.

Adequació de Can Ceba com a centre d'acollida
transitòria.

- De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social Can Ceba?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
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 sol•licita resposta per escrit.

Adequació del pis d'acollida i orientació de la dona com
a centre d'acollida transitòria.

- De quins recursos necessaris per poder funcionar com a
centre d'acollida transitòria ha dotat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social el pis d'acollida i orientació de la dona?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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 sol•licita resposta per escrit.

Situació i habilitació del pis d'acollida a Eivissa.

- Ha habilitat la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
cap pis a l'illa d'Eivissa per tal de ser centre acollida? 

Si és així, a on està situat i de qui depèn?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 sol•licita resposta per escrit.

Serveis que ofereixen els centres socials de Son Roca i
Verge de Lluc.

Centres socials de Son Roca i Verge de Lluc:

- Quins serveis ofereixen per a les dones?
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- Quants de casos s'han atesos? (indicant-ne el nom, la
temàtica, el tractament, el seguiment, etc.)

- Quin personal treballa en els centres?

- Amb quins centres estan coordinats?

Quin és el seu lligam amb la Comissió
Interdepartamental de la dona (convenis...)?

Palma, 27 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 sol•licita resposta
per escrit.

Serveis que ofereix el Centre d'Orientació Familiar.

Centres d'Orientació Familiar:

- Quins serveis ofereixen per a les dones?

- Quants de casos s'han atesos? (indicant-ne el nom, la
temàtica, el tractament, el seguiment, etc.)

- Quin personal treballa en els centres?

- Amb quins centres estan coordinats?

- Quin és l'horari d'atenció a les dones?

- Quin és el seu lligam amb la Comissió
Interdepartamental de la dona (convenis...)

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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.

Centre d'acollida d'urgència per a mares fadrines o dones
separades a Palma.

S'han creat dos nous centres d'acollida d'urgència per a
mares fadrines o dones separades a Palma?

Si és així:

- on estan ubicats?

- com estan organitzats?

- de quin personal disposen?

- quants de casos s'han atesos fins el dia d'avui?

Si no és així:

- per quines raons no s'ha fet?

Palma, 27 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona per
reestructurar els serveis d'ajuda a dones marginades.

Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per tal de reestructurar els serveis
d'ajuda a les dones marginades?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la següent
pregunta per a la qual sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona per
reestructurar  els serveis d'ajuda a mares soles amb càrregues
familiars.

- Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per reestructurar  els serveis d'ajuda
a les mares soles amb càrregues familiars?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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 sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona per
reestructurar  els serveis d'ajuda a adolescents amb problemàtiques
familiars.

- Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per reestructurar  els serveis d'ajuda
a les adolescents amb problemàtiques familiars?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
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 sol•licita resposta per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona per
reestructurar  els serveis d'ajuda a prostitutes.

- Quines accions ha impulsat la Comissió
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Interdepartamental de la dona per reestructurar  els serveis d'ajuda
a prostitutes?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 sol•licita resposta
per escrit.

Accions de la Comissió Interdepartamental de la dona
per reestructurar  els serveis d'ajuda a mares fadrines.

- Quines accions ha impulsat la Comissió
Interdepartamental de la dona per reestructurar  els serveis d'ajuda
a les mares fadrines?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 sol•licita resposta
per escrit.

Plaça de restaurador al Museu Puig des Molins.

Tenint en compte que la Conselleria de la Funció
Pública ha creat la plaça de restaurador del Museu Puig des
Molins d'Eivissa, i atès que la situació de deteriorament és greu
per manca de personal estable.

Quan pensa cobrir mitjançant convocatòria l'esmentada
plaça de restaurador?

Palma, 30 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM) 
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 sol•licita resposta
per escrit.

Curs o seminari sobre publicitat previst en el Programa
de formació de la dona.

- S'ha organitzat cap curs o seminari sobre publicitat,
d'acord amb el programa de formació previst per la Comissió
Interdepartamental de la dona (apartat 2.1.1.E.)? Si és així,

- en quina data i a on?

- quina participació va tenir?

- quins resultats pràctics o conclusions ha produït?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 sol•licita resposta per escrit.

Curs o seminari sobre formació de venedores previst en el
Programa de formació de la dona.

- S'ha organitzat cap curs o seminari sobre formació de
venedorest, d'acord amb el programa de formació previst per la
Comissió Interdepartamental de la dona (apartat 2.1.1.E.)? Si és així,

- en quina data i a on?

- quina participació va tenir?

- quins resultats pràctics o conclusions ha produït?

Palma, 18 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 sol•licita resposta per escrit.

Curs o seminari sobre directores de la petita i mitjana
empresa previst en el Programa de formació de la dona.

- S'ha organitzat cap curs o seminari sobre directores de
la petita i mitjana empresa, d'acord amb el programa de formació
previst per la Comissió Interdepartamental de la dona (apartat
2.1.1.E.)? Si és així,

- en quina data i a on?

- quina participació va tenir?

- quins resultats pràctics o conclusions ha produït?

Palma, 18 de novembre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Publicació d'una convocatòria per a totes les illes, tan sols
publicada en els mitjans de Mallorca.

Quin és el motiu pel qual, una vegada més, una convocatòria
feta per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports a l'àmbit de totes
les Balears només s'ha publicat en els mitjans de comunicació de l'illa
de Mallorca?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Tirada del butlletí Solcs i ones.

Quina és la tirada del butlletí informatiu de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca Solcs i ones?

Com i a qui es distribueix l'esmentat butlletí?

Quin cost ve a suposar cada número d'aquest butlletí?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Obtenció del títol d'instal•lador electricista.

A quins mitjans de comunicació publica la Conselleria
de Comerç i Indústria les convocatòries d'exàmens per a l'obtenció
del carnet d'instal•lador electricista?

Realitza l'esmentada Conselleria, directament o a través
d'alguna associació professional, cursos sobre "normes de baixa
tensió" que és l'objecte de l'examen per obtenir el carnet
d'instal•lador? En cas afirmatiu, inclogui's relació dels cursos fets
i d'on s'imparteixen.

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Conveni de col•laboració Inem-CAIB.

Quins projectes d'obres i/o serveis d'interès general ha
presentat la Conselleria de Treball i Transports a la Comissió Mixta
i a la Direcció Provincial de l'Instituto Nacional de Empleo d'acord
amb el conveni signat per la CAIB i l'Inem i publicat al BOE de
24/IX/92? (amb expressió de l'import i el detall del personal
contractat en les seves distintes categories).

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de

la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma les següents
preguntes per a les quals sol•licita resposta per escrit.

Presència de Mesenbzyanthenum edule a Menorca.

La Mesenbzyanthenum edule és una planta de jardí originària
de l'Àfrica austral la presència de la qual ha proliferat els darrers anys
ja que per les seves condicions de resistència a un medi difícil ha fet
que se sembri als talussos de carretera o a zones molt pròximes a la
mar.

A Menorca s'ha detectat la seva presència, molt abundant,
a la costa Nord de l'illa i especialment a la zona compresa entre sa
Mesquida i Favàritx, zones aquestes que passen per ser unes de les
de major interès botànic de Balears i que ara per ara estan amenaçades
per la presència d'aquesta planta. Aquest fet ha estat denunciat per
institucions tan prestigioses com l'Institució Catalana d'Història
Natural, l'Institut Menorquí d'Estudis, la Societat d'Història Natural
de Balears o el Grup d'Ornitologia Balear fins que a hores d'ara
desconeixem que s'hagi emprès cap acció per part de la Conselleria.

Pensa fer la Conselleria d'Agricultura i Pesca alguna actuació
per tal de controlar la presència d'aquesta planta a la costa de Menorca,
on s'ha convertit en una vertadera plaga que afecta zones de gran
interès botànic.

Per què no s'ha fet cas, fins al moment, de les denúncies
efectuades?

Palma, 30 de novembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Descens de la població del milà a Menorca.

Des de fa alguns anys s'observa un alarmant descens de la
població de milans a l'illa de Menorca que, segons dades dels experts,
ha passat de comptar amb un cens de 140/150 parelles (l'any 1988)
a unes 30/40 parelles (any 1992).

És  ben sabut que les rapaces són uns animals molt sensibles
a qualsevol canvi mediambiental per la qual cosa la seva presència
és considerada com un indicador evident de bons nivells de qualitat
ambiental.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, ben consient de la
importància de mantenir estables les poblacions de rapaces de Balears,
compta amb un pla especial d'actuació que ha obtingut innegables
èxits en algunes actuacions, per exemple en el cas del voltor negre
de Mallorca.

Què pensa fer la Conselleria per tal d'evitar un major
deteriorament de la població dels milans?

A què atribueix el descens d'aquesta població?

S'han analitzat cadàvers i/o ous per tenir algunes dades
objectives sobre la salut d'aquests animals?

Amb quin resultat?

Es compta -o es pensa fer- amb un cens de nidificants des
d'un punt de vista de la seva distribució geogràfica?

Pensa la Conselleria que aquest descens pot tenir alguna
cosa a veure amb les campanyes de fumigació dels boscos de menorca
atesa la coincidència de processos?

Palma, 30 de novembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Obres a la carretera Andratx-Estellencs.

La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
ha tallat la carretera d'Estellencs a l'altura d'Es Corral, km 102. Per
quin motiu?

Sembla que després de tallada la carretera han aparegut
unes roques sobre la calçada, per quins motius no es  retiren i s'obri
la circulació?

Està prevista la construcció d'un túnel en aquest punt?
En cas afirmatiu:

1.- S'ha redactat el corresponent projecte?
2.- S'ha fet l'exposició pública? Quan?
3.- Compta amb el preceptiu estudi d'impacte ambiental

favorable?

Palma, 4 de desembre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat Conselleria Funció Pública.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de la Funció
Pública a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de la COPOT.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori a despeses per publicitat durant
l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria de Sanitat.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de Sanitat a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria de Treball.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de Treball i
Transports a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria de Comerç.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de Comerç i
Indústria a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria adjunta a
Presidència.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria adjunta a la
Presidència a despeses per publicitat durant l'any 1992?
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A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria d'Agricultura.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria d'Agricultura
a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria de Turisme.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de Turisme a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria de Cultura.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria d'Economia i
Hisenda a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre 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  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de Presidència.

Quina quantitat ha destinat la Presidència del Govern a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Quina quantitat ha destinat l'Institut d'Estudis Baleàrics a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de la Junta d'Aigües.

Quina quantitat ha destinat la Junta d'Aigües a despeses per
publicitat durant l'any 1992?



2032 B.O.P.I.B. Núm.58 - 21 de desembre del 1992

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat del Servei Balear de Salut.

Quina quantitat ha destinat el Servei Balear de Salut a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de l'Institut Balear de la Funció
Pública.

Quina quantitat ha destinat la Conselleria de Treball i
Transports a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de l'Institut Balear de Promoció
del turisme.

Quina quantitat ha destinat l'Institut Balear de promoció
del Turisme a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat d'Isba SGR.

Quina quantitat ha destinat Isba SGR a despeses per
publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat d'Isba Serveis SA.

Quina quantitat ha destinat Isba Serveis SA a despeses per
publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat del Centre de Documentació Europea.

Quina quantitat ha destinat el consorci Centre de
Documentació Europea a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.
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Despeses de publicitat de Seamasa.

Quina quantitat ha destinat el Servei d'Aqüicultura Marina
SA a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de Sefobasa.

Quina quantitat ha destinat els Serveis Forestals de Balears
a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de l'Ibasan.

Quina quantitat ha destinat l'Institut Balear de la Salut a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Despeses de publicitat de l'Ibavi.

Quina quantitat ha destinat l'Institut Balear de l'Habitatge
a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de l'Institut Balear de Disseny.

Quina quantitat ha destinat l'Institut Balear de Disseny a
despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de Foment Industrial.

Quina quantitat ha destinat Foment Industrial a despeses
per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.

Despeses de publicitat de l'IBSJ.

Quina quantitat ha destinat l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat sotasignant
presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta escrita.
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Despeses de publicitat de Semilla.

Quina quantitat ha destinat els Serveis de Milllora Agrària
a despeses per publicitat durant l'any 1992?

A quina empresa o empreses s'ha adjudicat aquesta
publicitat?

Amb quins criteris s'ha produït aquesta adjudicació?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Actuacions per la repoblació cinegètica durant el bienni
1991-1992.

Quines actuacions de repoblació cinegètica s'han produït
a Balears en el bienni 1991/1992?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Control santari dels conills.

Com efectua la Conselleria d'Agricultura i Pesca el control
sanitari dels conills? Amb quins resultats?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Condicions en què s'han cedit quatre vehicles a la
Federació Balear de Caça.

Amb quines condicions s'han cedit els quatre vehicles a
la Federació Balear de Caça per tal de controlar la caça i les millores
cinegètiques?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Actuacions de la Conselleria d'Agricultura per tal que es
pugui comptar amb vedats socials.

Quines actuacions impulsa la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per tal que es pugui comptar amb vedats socials a la CAIB?

Quants de vedats socials existeixen a Balears?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Beneficis del programa 5B de la CE per a les Illes Balears.

El Conseller d'Agricultura i Pesca anunciava fa pocs dies
que sol•licitaria al màxim responsable del programa 5B de la CE
Alejandro Checchi l'extensió a tot el territori de les Illes dels beneficis
de l'objectiu 5B.

Quin ha estat el resultat de les converses amb els
responsables europeus per a la inclusió del Pla dins de l'objectiu 5B?

Palma, 1 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Programa per protegir els oms de les Balears.

Quin és el contingut del programa de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per protegir els oms de les Balears?

Palma, 2 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les

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

Accions per impedir la utilització del nom "sobrassada de
Mallorca" per la producció d'aquest embotit fet a fora de l'illa.

Què pensa fer la Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal
d'impedir la utilització del nom "sobrassada de Mallorca" per la
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producció d'aquest embotit feta a fora de l'illa?

Palma, 2 de desembre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155  següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignant presenta la següent pregunta amb sol•licitud de resposta
escrita.

Inversió de l'import aconseguit per la venda del pavelló
balear.

En què pensa invertir el Govern de les Illes Balears
l'import aconseguit per la venda del pavelló balear a l'Expo '92 de
Sevilla, la construcció del qual va costar 1.000 milions de pessetes
a la nostra comunitat?

Palma, 9 de desembre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons

IV.- PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en reunió celebrada dia 17 de desembre del 1992, d'acord amb
l'article 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tràmit les
preguntes tot seguit especificades, per a les quals es demanava
resposta oral davant PLE.

Pregunta a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori , relativa a si el vaixell Bar Salaria, ubicat
a la Badia de Portmany, continuarà comptant amb la concessió de
la seva conselleria, formulada pel Diputat Hble Sr. Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 4642/92. 

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

Palma, a 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb
el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament de la
Cambra, formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques del
Govern de la Comunitat Autònoma la següent pregunta per a la qual
sol•licita resposta oral davant Ple.

Si el vaixell Bar Salaria, ubicat a la Badia de Portmany,
continuarà comptant amb la concessió de la seva conselleria.

Ens pot explicar l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, si el vaixell Bar Salaria, ubicat a la Badia
de Portmany, continuarà comptant amb la concessió de la seva
conselleria?

Palma, 30 de novembre del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

V.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 17 de desembre del 1992, d'acord amb l'article
164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a tràmit la Proposició no
de Llei RGE núm. 4774/92, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA relativa a Pla Director de l'oferta turística de l'illa de
Mallorca, amb sol•licitud de tramitació davant el Ple. 

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

Palma, a 18 de desembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 163 i següents del Reglament de la Cambra,
presenta per la seva tramitació davant el Ple de la Cambra, la següent
proposició no de llei.

Pla Director d'Ordenació de l'oferta turística de l'illa de
Mallorca.

En consideració a la situació en què es troba el sector
turístic, en l'oferta i la demanda, sotmès a una reconeguda crisi, per
la competència deslleial d'una oferta obsoleta, ja amortitzada, i una
oferta generada els darrers anys, per la manca de qualsevol ordenació
turística i urbanística que l'ordenàs dins el cau d'unes exigències de
mercat amb futur. La creació d'una demanda nova, cada vegada més
lligada a una lluita de preus a la baixa, en relació a altres indrets
turístics, que ens obliguen a prendre mesures que posen en perill la
nostra economia, ara i en el futur.

Atesa la imprudència responsable del Govern de les Illes
Balears per la seva nul•la actuació en l'ordenació del territori, així
com el culpable anunci de mesures a prendre, sense garanties,
d'ordenació turística, decrets anomenats Cladera, ens han duit a la
situació crítica actual.

Per fer front a aquesta situació, el Govern de la Comunitat
Autònoma, fa temps es va comprometre amb l'elaboració d'un Pla
d'Ordenació de l'oferta turística, donant compliment als criteris
aprovats pel Parlament el dia set de març del 1989.

El Grup Parlamentari Socialista amb voluntat de donar
sortida a la situació tant de crisi com d'un necessari i imprescindible
Pla de l'oferta turística, paralitzat per les pròpies contradiccions en
el si del propi Govern, a fi de facilitar un veritable consens social ha
ofertat en nombroses ocasions la seva participació i treball  en comú
a l'elaboració del Pla. Propostes fetes al Parlament, escrits al President
del Govern, així com en repetides entrevistes amb el conseller de
Turisme.

Totes aquestes aportacions conduiren a la reunió dels partits
polítics amb representació parlamentària, juntament amb les
representacions socials, patronals i sindicals de les Illes Balears,
presidida pel President del Govern de la Comunitat.

A aquesta reunió, celebrada el primer de juny d'enguany,
s'arribaren a conclusions consensuades: creació d'un equip
multidisciplinar representatiu dels reunits, que elaboraria una proposta
de consens a partir dels diferents documents aportats. A la mateixa
reunió el President de la Comunitat Autònoma, el Sr. Cañellas, assumí
per pròpia iniciativa la responsabilitat que el dia dos d'agost el POOT
estaria al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

El mes de juliol el conseller de Turisme, havent ja realitzats
les reunions de l'equip tècnic, posposà la data de publicació al mes
de setembre.



2036 B.O.P.I.B. Núm.58 - 21 de desembre del 1992

La comissió tècnica, que havia d'aprovar l'acta única, ni
s'ha reunit ni tan sols s'ha convocat. I molt manco la Comissió
Política que havia d'aprovar definitivament el document de consens.

La situació greu que travessa el sector turístic de les
Balears i la inoperància del Govern de la Comunitat Autònoma
davant tal situació, manifestada palesament pels ajornaments dels
terminis en complir el mandat parlamentari ens du a presentar amb
caràcter d'urgència la següent proposició no de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que el Pla d'Ordenació de  l'oferta turística
de l'illa de Mallorca, que s'està elaborant, i que ha de donar
compliment a tots i cadascun dels Criteris Generals aprovats per
aquesta Cambra el 23 de febrer del 1989, sigui el resultat d'un
vertader pacte social de totes les institucions i agents socials amb
incidència en el turisme i l'ordenació del territori.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a elaborar i aplicar les moratòries
necessàries per  a garantir la viabilitat del Pla Director d'ordenació
de l'oferta turística de l'illa de Mallorca.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar el Pla d'Ordenació de l'oferta
turística de l'illa de Mallorca a aquest Parlament abans del 31 de
desembre del 1992.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a donar compte de l'estat d'elaboració dels
plans d'ordenació de l'oferta turística de Menorca i d'Eivissa i
Formentera abans de fi d'any.

Palma, 10 de desembre del 1992.
El Portaveu::
Francesc Obrador i Moratinos.
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VI.- CORRECCIÓ D'ERRATES

 A) Correcció errates BOPIB núm. 56.

- Pàg. 1981. I.- Informació.
On diu: 45.- Josep Maria Sánchez Albis
Ha de dir: 45.- Maria Josep Sánchez Albis



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


