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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la pregunta RGE núm. 1631/92, relativa als convenis
amb política d'acció social.  (BOPIB núm. 29  de 22 d'abril del
1992). 

1.- Els convenis subscrits en matèria d'acció social
durant l'exercici del 1992 han estat els següents:

A) Renovació del Conveni amb la unió d'associacions i
centre de minusvàlids de les Balears, amb un import inicial de 80
milions de pessetes, que s'amplià amb 100 milions més
posteriorment.

B) Renovació dels Convenis amb el Bisbat per a Bosses
de Pobresa i per a Atencions a famílies i persones en estat de
necessitat, per un import global de 60 milions de pessetes (30
milions cadascun d'ells).

C) Conveni amb la Fundación Hombre Libre per a la
Reinserció social de joves amb problemes jurídico-penals, per un
import de 10 milions de pessetes.

D) Conveni amb el Centro Ocupacional Jovent per a
atendre la reinserció social de joves en situació de risc, per un
import de 7 milions de pessetes.

E) Acord d'execució del Conveni plurianual amb la
Fundación Hombre Libre per a atenció de drogodependents en
centres d'acollida, comunitat terapèutica i centre de reinserció
social.

2.- Els primers convenis s'han satisfet íntegrament. Al
Conveni plurianual amb la Fundación Hombre Libre i al del
Centro Jovent, s'hi ha aportat la quantia corresponent al primer
semestre, superior a 23 milions de pessetes el del Proyecto
Hombre.

3.- Resta pendent de signatura amb els Consells Insulars
la renovació dels Convenis del Pla de Prestacions Bàsiques, atès
que n'és prèvia la tramesa de les memòries pertinents al Ministeri
d'Assumptes Socials, perquè s'elabori el protocol de renovació del
conveni esmentat i posteriorment es tramitin les transferències
corresponents.

4.- Es troben en tràmit de formalització nous acords de
col•laboració amb la Creu Roja, l'entitat GREC (Grupo de
Educadores de calle), amb la finalitat d'atendre diverses àrees
socials i transformar subvencions d'anys anteriors en acords més
estables de col•laboració.

5.- Quant als convenis amb Ajuntaments per a
construcció, reforma o equipament de Centres per a la Tercera
Edat, se n'han subscrit amb els municipis següents (s'assenyala
l'ajuntament, l'objecte i l'import):

Aj. Ciutadella. Equipament. 8.000.000'-
Aj. Es Mercadal. Reforma Residència. 5.000.000'-
Aj. Pollença. Ampliació Residència. 4.000.000'-
Aj. Capdepera. Equipament. 4.500.000'-
TOTAL: 21.500.000'-

6.- La tramitació en la renovació d'aquests convenis és
supeditada en part a la presentació de la sol•licitud i l'estat de
comptes de l'entitat receptora de l'ajuda, i a la previsió anual o
semestral, segons els casos, de la despesa de cada exercici, tot això
dins les limitacions que imposa el compliment de les normes de la
CAIB en matèria de fiscalització i pagament.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 2072/92, relativa a la
contaminació per emissió de renous i vibracions a aeroports. (BOPIB
núm. 35 de 22 de maig del 1992). 

Aquesta Conselleria no té cap dada per a avaluar la
contaminació per emissió de renous i vibracions, ja que aquestes
medicions les fan els ajuntaments afectats, però, quan es faci
l'ampliació de l'aeroport de Palma i se'n presenti l'Avaluació
d'Impacte Ambiental, comptarem amb les dades del projecte i serà
el moment d'exigir les mesures correctores que calguin.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 2207/92, relativa a les ajudes i
subvencions a patronals i centrals sindicals. (BOPIB núm. 35 de 22
de maig del 1992). 

Durant els anys 1991 i 1992, la Direcció General de
comerç ha concedit a patronals i centrals sindicals les subvencions
següents:

1991

PIMEM.- 

- Subvenció de 2.614.000 ptes. per a celebrar el VII
Concurs de Mostradors i IV d'Escaparatisme.

- Subvenció de 3.800.000 ptes. per a finançar el
funcionament del Gabinet d'Assessorament Tècnic Comercial.

- Subvenció de 3.385.000 ptes. per a finançar el Programa
de Formació.

PIME BALEAR.-

- Subvenció de 2.000.000 ptes per a activitats de
Formació.
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PIMECO.-

- Subvenció de 2.120.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

PIME MENORCA.- 

- Subvenció de 4.000.000 ptes per a Activitats de
Formació.

PIMEEF.- 

- Subvenció de 1.000.000 ptes. per a Equipament
Oficina Formentera.

- Subvenció de 2.205.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

- Subvenció de 1.700.000 ptes per a Activitats de
Formació.

AFEDECO.- 

- Subvenció de 3.400.000 ptes per a Activitats de
Formació.

- Subvenció de 2.000.000 ptes per a realització Jornades
de Comerç.

- Subvenció de 1.700.000 ptes. per a Estudi per a Grans
Superfícies Comercials.

- Subvenció de 3.391.775 ptes. per a finançar Gabinet
Assessorament Tècnic Comercial.

ASCOME (MENORCA).-

- Subvenció de 1.425.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

CAEB.-

- Subvenció de 13.900.000 ptes per a Activitats de
Formació i Informació.

C.C.O.O.-

- Subvenció de 845.403 ptes. per a Equipament Centre
de Formació.

- Subvenció de 1.545.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

U.G.T.-

- Subvenció de 1.890.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

U.S.O.-

- Subvenció de 2.256.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

1992

ASCOME (MENORCA).-

- Subvenció de 400.000 ptes per a celebrar el VI
Concurs d'Escaparatisme.

PIME MENORCA.-

- Subvenció de 4.067.000 ptes per al Gabinet
d'Assessorament Tècnic Comercial.

ASCOME.- 

- Subvenció de 1.059.000 ptes per a Activitats de
Formació.

-Subvenció de 2.450.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

CAEB.- 

- Subvenció de 11.000.000 ptes per a Activitats de
Formació.

PIMEM.-

- Subvenció de 2.325.000 ptes per a Activitats de
Formació .

PIMECO.-

- Subvenció de 2.090.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

AFEDECO.-

- Subvenció de 3.380.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

C.C.O.O.-

- Subvenció de 2.020.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

U.G.T.-

- Subvenció de 1.580.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

U.S.O.-

- Subvenció de 2.053.400 ptes. per a Activitats de
Formació.

PIMEEF.-

- Subvenció de 2.216.000 ptes. per a Activitats de
Formació.

COMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (U.G.T.,
AFEDECO, PIMECO).-

- Subvenció de 6.210.000 ptes per a activitats de
Formació.

AJUDES I SUBVENCIONS A PATRONALS I CENTRALS
SINDICALS (Direcció de Promoció Industrial).

ANY 1991

CAEB. Cursos. 2.000.000'-

PIME MENORCA. Gabinet Tècnic Industrial. 6.000.000'-

AFACA. Laboratori INESCOP. 1.500.000'-

AFACA. Curs de Patronatge. 832.776'-

PIME MENORCA. Laboratori. 14.000.000'-
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A. EMPRESARIAL. IV Concurs Disseny Mobles. 3.205.000'-

FUSTA I OLIVERA DE LES BALEARS. 

ITEB. Laboratori. 13.000.000'-

CC.OO. Prototipus maquinària. 2.470.084'-. Fusteria.

PIMEEF. Inversions. 500.000'-

AFACA. Assistència Congrés. 150.000'-

PIMEEF. Fires (Artesania). 1.000.000'-

PIMEEF. Fires (Artesania). 250.000'-

PIMEEF. Activitats informatives. 300.000'-(Artesania)

PIMEEF. Cursos (Artesania). 251.000'-

PIMEEF. Cursos (Artesania). 691.000'-

ANY 1992

(Expedients resolts fins al dia de la data)

AS. FUSTA I. V Concurs disseny moble. 3.205.000'-

OLIVERA DE LES BALEARS

A. EMPRESARIAL. Estudi Fusta. 3.185.575'-

FUSTERIA, EBENISTERIA I SIMILARS DE MENORCA

A. PASTISSERIA. Cursos . 213.000'-

A. FORNERS I. Infrastructura informativa. 600.000'- 

PASTISSERS DE LES BALEARS

CC.OO. Manual formatiu construcció. 2.000.000'-

A. EMPRESARIAL. Cursos. 500.000'-

PERRUQUERIA I ESTÈTICA DE MENORCA

A. EMPRESARIAL. Cursos. 150.000'-

FUSTERIA, EBENISTERIA I SIMILARS DE MENORCA

A. FUSTA I. Cursos. 1.000.000'- 

OLIVERA DE LES BALEARS

AFACA. Inescop Laboratori. 1.921.000'-

PIME MENORCA. Inversió laboratori. 14.000.000'-

PIMEEF. Cursos Artesania. 102.000'-

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 2209/92, relativa aminusvàlids.
(BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992). 

Cal remarcar que les competències fonamentals en el tema
d'ocupació corresponen a l'INEM, així com, en el cas que ens
ocupa, específicament a l'INSERSO, a través dels seus programes
d'integració social per a minusvàlis, en desenvolupament de la Llei
d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI).

L'Administració de la CAIB hi col•labora en la mesura de
les seves possibilitats: mitjançant la Conselleria de Treball, en el
"Programa Horizón", en col•laboració amb la C.E.E., i a través de
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, amb el suport a la
creació dels Centres Especials d'Ocupació , i amb la potenciació de
Centres Ocupacionals, tal com es proposava en el Pla Quadriennal
de Serveis Socials i Acció Social. Concretament, hom ha col•laborat
en els Centres següents:

CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ.-

- Centre de Jardineria SEMPRE VERD, de Palma.
- Impremta ESMENT, de Palma.
- Centre d'Informàtica per a sords CESIBA, de Palma.

CENTRES OCUPACIONALS.-

- GASPAR HAUSER (Autistes), de Palma.
- Taller ESTEL NOU, de Sóller.
- Taller NUMUN, de Palma.
- Centre Ocupacional ISLA, de Palma.
- Centre Ocupacional PRÍNCIPE DE ASTURIAS, de Palma.
- Centre Ocupacional TALLMA, de Manacor.
- Centre Ocupacional JUAN XXIII, d'Inca.
- Centre Ocupacional BINTAUFA, de Menorca.
- Centre Ocupacional ASPANASIF, d'Eivissa.

S'ha col•laborat, així mateix, en el Programa PETRA de
la Comunitat Europea per a formació de professionals en l'àrea de
jardineria i intercanvi amb d'altres minusvàlids europeus.

Quant a les perspectives existents, caldria assenyalar-ne
la creació d'una comissió d'estudi que s'ha organitzat recentment,
amb participació de totes les entitats públiques i privades implicades
en l'àrea de minusvàlids, per tal de dissenyar estratègies d'actuació
en aquest camp, tant amb centres especials de col•locació i
ocupacionals, com en el treball de minusvàlids en empreses
ordinàries, amb el propòsit d'aconseguir-ne una integració més
àmplia i més eficaç.

Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 2685/92, relativa a les
retribucions del personal eventual de la transferència 70/92. (BOPIB
núm. 44 de 21 de setembre del 1992). 
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La transferència de 36 milions a què es refereix la
pregunta parlamentaria fou motivada per a dotar el Capítol I del
Subprograma 18300.313000.13100 "Gestió de Pensions no
contributives de la Seguretat Social", per a atendre la contractació
del personal que havia d'exercir la gestió assumida segons
Conveni de dia 25 de març del 1992, signat entre el Ministeri de
Treball i Seguretat Social i el Ministeri d'Assumptes Socials amb
aquesta Comunitat Autònoma.

Palma, 21 de desembre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:

Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 2688/92, relativa a les iniciatives
foment de treball 91. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del
1992). 

L'expedient de generació de crèdit núm. 145/91 per
import de 148.324.700'-ptes. al qual donà lloc l'ajuda concedida
en concepte de Fons Social Europeu pel mateix import, i aplicada
a la PP, 31200-121900-64016-1, segons data comptable de dia 7
de març del 1991, n'incrementava el crèdit inicial en la quantitat
esmentada.

A partir de la data comptable indicada i amb càrrec a la
partida assenyalada, s'han realitzat diversos Projectes d'Inversió en
Immobilitzat Immaterial camb accions i imports que es detallen a
continuació:

PROJECTE DE I.I.I. FORMACIÓ OCUPACIONAL
FASE III 1991, aprovat dia 25 de març del 1991, per un import de
58.000.000'-ptes., amb les accions següents:

- CURS DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS
HUMANS 200 h. Conveni UNED. 4.000.000'-

- VENEDOR DE COMERÇ CAPACITACIÓ PROFESSIONAL.
 400 h. Conveni AFEDECO. 4.000.000'-

- VENEDOR DE COMERÇ SECTOR ALIMENTACIÓ. 400 h.
Conveni AFEDECO. 4.000.000'-

- CURS DE MANTENIMENT D'EMBARCACIONS. 800 h.
Conveni Consell Insular de Mallorca. 8.000.000'-

- CURS DE TRACTAMENT DE TEXTOS. 200 h. Conveni
S.T.E.I. 2.525.000'-

- CURS DE TÈCNIQUES DE REALITZACIÓ DE MATERIAL
DICÀCTIC. 225 h. Conveni S.T.E.I. 5.470.000'-

- CURS D'EBENISTERIA BÀSIC 400 h. Conveni CC.OO.
4.500.000'-

- CURS SUPERIOR TÚRÍSTIC. 900 h. Escola de Turisme.
8.950.000'-

- AJUDA ALUMNES PER A ASSISTÈNCIA A CURSOS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL. 16.555.000'-

PROJECTE D'INVERSIÓ EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL
"ESCOLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL", aprovat dia 12
d'abril del 1991, per un import final de 59.144.657'-ptes., amb les
accions següents:

- FORMACIÓ PROFESSIONAL EN MATÈRIA DE CALÇAT
CONTRACTE SUBVENCIÓ XARXA COMERCIAL DE
CALÇAT. 53.228.537'-

- ESCOLA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN AGROTURISME
CONTRACTE SUBVENCIÓ "CASA ROTJA".  5.916.120'-

PROJECTE D'INVERSIÓ EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL
ACCIONS FORMATIVES SECTOR TURÍSTIC, aprovat dia 6 de
maig del 1991, per un import de 7.000.000'-ptes., amb les accions
següents:

- CURS DE PERFECCIONAMENT DE DIRECTORS D'HOTEL.
3.000.000'-

- CURSOS D'ANIMADORS I MONITORS ESPORTIUS (4).
Conveni FEDERACIÓ HOTELERA DE MALLORCA.  4.000.000'-

PROJECTE D'INVERSIÓ EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL I FOMENT DE
L'OCUPACIÓ, aprovat dia 16 de juliol del 1991, per un import final
de 13.996.950'-ptes., amb les accions següents:

- CONVENI CAIB-INEM FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FOMENT OCUPACIÓ. 13.996.950'-

PROJECTE D'INVERSIÓ EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL
PROGRAMES EUROPEUS, aprovat dia 10 d'octubre del 1991,
plurianual, import de l'exercici del 1991 de 9.023.740'-ptes., amb les
accions següents:

- CURS SECRETARIAT EUROPEU D'EMPRESES, ANY 91,
ESCOLA DE TURISME. 5.143.740'-

- CURS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS AGÈNCIES DE
VIATGES, ESCOLA DE TURISME. 3.880.000'-

PROJECTE D'INVERSIÓ EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL
"CURSOS FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL
F.S.E. FASE IV", aprovat dia 21 d'octubre del 1991, plurianual,
import de l'exercici 1991 de 21.500.000'-ptes., amb les accions
següents:

- CURS D'AJUDANT TÈCNIC D'OBRES ACADÈMIA
FLEMING. 2.000.000'-

- CURS D'OFICIAL TÈCNIC DE LA CONSTRUCCIÓ II 
CC.OO. 4.347.689'-

- CURS D'OFICIAL TÈCNIC DE LA CONSTRUCCIÓ I  CC.OO.
4.082.689'-

- CURS DE XAPA. 960 h. CENTRE DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL JOVENT. 5.799.839'-

- CURS DE FORJA. 560 h. CENTRE DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL JOVENT. 3.181.932'-

Palma, 8 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Sgt. Llorenç Oliver Quetglas.
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Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 2691/92, relativa a la manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció General de Transports durant
1991. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992). 

La situació de la partida esmentada és la següent:

Previsió: 115.000.000'-ptes.
Contret: 71.025.750'-ptes.
Pendent de cobrament: 52.070.000'-ptes.
Anul•lacions: 345.000'-ptes.
Ingressos: 18.635.750'-ptes.
Devolucions: 25.000'-ptes.

Durant l'any 1991, s'iniciaren un total de 3.768
expedients sancionadors, per un import total de 339.937.000'-
ptes., de les quals es cobraren en el mateix any un total de
10.522.000'-ptes, corresponents a 619 expedients.

Un expedient iniciat el dia d'avui, si l'administrat esgota
la totalitat dels terminis i recursos existents, podria torbar-se fins
a 18 mesos a esser remès a la Conselleria d'Economia i Hisenda
per al cobrament per via executiva, conformement amb el
Reglament de Recaptació.

La impossibilitat de determinar, ni tan sols
aproximadament, l'acceptació o no de les sancions imposades pot
comportar desfassaments entre el pressupostat, l'imposat o iniciat
i el realment recaptat.

Els 52.070.000'-ptes. corresponen a expedients remesos
a la Conselleria d'Economia i Hisenda per al cobrament en via
executiva.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Sgt. Llorenç Oliver Quetglas.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 2692/92, relativa a la manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció General d'Indústria  durant
1991. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).  

El subprograma Control Industrial tenia pressupostats,
en el Capítol 3 d'ingressos per al 1991, 150 milions de pessetes,
import que inclou quatre subconceptes, dels quals el més
important és el 31900 "Prestació d'altres Serveis", per un import
pressupostat de 144 milions de pessetes.

Els motius de les desviacions existents en aquest
subconcepte ja han estat contestades al grup parlamentari del
diputat autor de la pregunta en dues ocasions diferents, tant per
escrit (pregunta núm. 849/92), com oralment (pregunta núm.
2690/92).

Palma, 7 d'octubre del 1992.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 2694/92, relativa a la manca de
recaptació d'ingressos de la Direcció i Serveis Generals de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant 1991.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992). 

La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
tenia prevista la signatura d'un conveni amb la Companyia
Telefònica per a la cessió de la cartografia de la Conselleria, per un
import d'uns cinquanta milions de pessetes, que es pressupostaren
en els ingressos.

El conveni, això no obstant, no pogué esser signat durant
el 1991, atesa la complexitat tècnica, per la qual cosa no fou
possible realitzar-ne els ingressos corresponents.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 2691/92, relativa als motius de la
baixa de les partides referides a la Conselleria de Comerç i Indústria
en l'expedient 430/91. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Les partides pressupostàries que es donen de baixa en la
modificació de crèdit 430/91 i els imports d'aquestes són els
següents:

20200621100-64005. Prom. Productes Illes Balears. 20.208.431'-
20200621100-77004. Finançament Petita i Mitjana. Empresa.
10.767.205'-
20300621000-77000. A Empreses privades. 1.517.680'-
20300621000-77000. Promoció de Noves Tecnologies. 2.560.520'-
20300724100-7706. Disseny i Moda. 4.491.419'-
20100443400-77002. Operacions de Demostració i Estalvi.
582.572'-

TOTAL: 40.127.827'-

La raó de la modificació de crèdit fou per acord
pressupostari de la Direcció General de Pressuposts.

Atès que se n'ha realitzat l'alta en una altra Conselleria, en
aquesta no en disposam d'informació de la destinació.

Palma, 9 d'octubre del 1992.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 2858/92, relativa a l'any europeu
de les persones d'edat avançada. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre
del 1992). 
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El Govern Balear és conscient de la importànciacada cop
més gran de les persones d'edat avançada en el si de la societat
occidental i, més específicament, en el territori d'aquesta
Comunitat Autònoma.

En aquests darrers anys, la nostra política social s'ha
adreçat de manera primordial a facilitar als nostres grans,
mitjançant el foment de l'associacionisme i també amb recursos i
mitjans materials, un major protagonisme social, la qual cosa s'ha
reflectit en actuacions concretes de suport a les activitats de les
seves associacions, i de construcció, equipament i reforma dels
centres dedicats a l'atenció de la gent gran.

Per tot això, el fet de celebrar-se en el 1993 l'Any
Europeu de les persones d'edat avançada ens ofereix l'oportunitat
de donar un nou impuls a la nostra tasca. En aquest sentit, hem
establert contacte amb institucions que tenen possibilitat de
realitzar activitats que redundin en benefici de la Tercera Edat, i
puguin col•laborar en l'àmbit municipal, insular o de la Comunitat
Autònoma, complementant els nostres recursos per al 1993, tals
com INSERSO, entitats d'estalvi, Ajuntaments, etc.

Cal tenir en compte, a més, tot el que s'està realitzant en
el Pla Quadriennal:

- Continuar donant suport a les associacions de la
Tercera Edat, i fomentant-les, així com als Centres de Dia i
Residències realitzades en col•laboració amb els Ajuntaments.

- Potenciar els serveis tendents a mantenir l'ancià en el
seu entorn social, tals com l'Ajuda Domiciliària, el servei de
Telealarma i els dinars a domicili, establerts mitjançant convenis
de Prestacions Bàsiques amb el Ministeri d'Assumptes Socials i la
Creu Roja.

- Procurar a l'ancià, en els casos en què no en sigui
possible la permanença en la residència habitual, un ambient
residencial adequat, mitjançant les inspeccions de les Residències
de tercera Edat, per tal que s'adeqüïn al Decret 22/91, de dia 7 de
març, sobre acreditació de Centres de Tercera Edat.

- Ampliar intercanvis sòcio-culturals, a través de
l'organització de viatges per a la Tercera Edat, a d'altres
Comunitats Autònomes i a d'altres països de la Comunitat
Europea.

- Coordinar amb les diverses Conselleries de la CAIB les
competències en la matèria, per a la posada en marxa efectiva de
la Targeta de Ciutadà Europeu major de 60 anys, que permetrà
d'oferir descomptes en transports  urbans i interurbans, així com
en entrades a cinemes, teatres i altres espectacles, no només als
jubilats o pensionistes majors de 60 anys que resideixin en la
CAIB, sinó també a les persones majors de 60 anys que
procedeixin dels Estats membres de la Comunitat Europea, quan
en comptem amb el finançament adequat.

- Impulsar a través de la informació, l'orientació i la
gestió, les Pensions No Contributives en favor de les persones
amb 65 anys o més que manquin de rendes econòmiques suficients
i no hagin cotitzat.

- Col•laborar en el finançament i l'aplicació del Pla
Gerontològic estatal.

- Col•laborar amb el Consell d'Accessibilitat previst en el
Projecte de Llei d'eliminació de barreres arquitectòniques, quant a
assessorament, informació, proposta de criteris i foment de
l'accessibilitat als edificis.

-  Realitzar campanyes destinades a la preparació per a la
jubilació, al coneixement del procés involutiu i els mecanismes de
superació de les seves limitacions, de la possibilitat de noves
activitats, mitjançant xerrades, col•loquis i conferències sobre
aquests temes.

Palma, 22 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:

Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
L) 

A les preguntes RGE núm. 2861/92 a 2868/92, ambdues
incloses, relatives a la gestió econòmica durant l'any 1990 i 1991 dels
escars d'explotació directa de s'Arenal, s'Estanyol, Valldemossa i
Banyalbufar. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del 1992). 

La recaptació de les instal•lacions portuàries adscrites a un
port s'ingressen conjuntament amb les del Port al qual són adscrites,
i no es poden desglossar sense revisar individualment cadascun dels
milers de rebuts cobrats, tenint en compte que en gairebé totes les
instal•lacions s'efectua un trànsit de passatgers que es paga en el
port d'allà on surten les embarcacions.

Quant a les tarifes aplicades, cal informar que en tots els
casos són les aprovades per la Llei de Taxes de la CAIB,
incrementades en els percentatges establerts per la Llei de
Pressuposts de cada any.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
M) 

A les preguntes RGE núm. 2881/92 a 2894/92, 2894/92 a
2908/92, totes incloses, relatives a la gestió econòmica durant l'any
1990 i 1991 de les superfícies terrestres dels ports de la Colònia de
Sant Jordi, Cala Figuera, Portopetro, Portocolom, Portocristo, Cala
Bona, Cala Ratjada, Pollença, Sóller, Andratx, Ciutadella, Fornells
i Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del
1992). 

Atesa la inconcreció de les preguntes, creim entendren que
es refereixen a l'aplicació de les tarifes E-2 "Emmagatzemament,
locals i edificis", E-3 "Subministraments" i E-4 "Escars,
apartaments i sense tipus quantificat". S'adjunta quadre relació amb
les quantitats recaptades per ports i anys, i referides a les tarifes
esmentades. Cal assenyalar que els ports de Cala Figuera i Porto
Petro, d'una banda, i Porto Cristo i Cala Bona, per l'altra, són
administrativament un de sol, per la qual cosa se'n donen
conjuntament les dades sol•licitades.
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Pel que fa a la quantia de les tarifes aplicables, són les
aprovades per la Llei de Taxes de la CAIB, incrementades en el
percentatges establerts per les successives Lleis de Pressuposts.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

El quadre esmentat a la pregunta no ens ha estat facilitat
per la conselleria de referència.

Ordre de Publicació
N) 

A les preguntes RGE núm. 2869/92 a 2880/92, 2931/92 i
2932/92; 3043/92 a 3084/92, totes incloses, relatives a la gestió
econòmica durant l'any 1990 i 1991 de les instal•lacions nàutico-
esportives de diferents clubs nàutics i ports. (BOPIB núm. 46 de 2
d'octubre del 1992). 

Se n'adjunta quadre relació, tot remarcant que:

1.- Les instal•alcions definitives ubicades en els ports
transferits a la CAIB són subjectes, llevat d'excepcions, al
pagament de la tarifa G-5.

2.- Els ports esportius ubicats fora de les aigües
afectades a la CAIB no són sobjectes a aquest pagament.

3.- No és possible de separar el pagament de les tarifes
entre embarcacions amb base i transeünts, perque se'n fa el
pagament, normalment, mitjançant conveni anual o semestral per
totes les embarcacions usuàries de les instal•lacions 
esmentades.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

En el quadre es fa referència a la instal•lació, a la tarifa
g-5 i al canon de l'any 1990, a la tarifa g-5 i al canon de l'any 1991
i a l'aprovació del canon o a la revisió.

C.N. Porto Petro. Exempt. 690.430. Exempt. 690.430. 29-5-89. 
C.N. Porto Colom. 2.036.040. 526.916. 2.154.540. 526.916. 1-2-
79.
C.N. Cala Ratjada. 886.845. 166.608. 1.031.500. 861.426. 24-1-
91.
C.N. P. Pollença. 2.742.094. 3.496.220. 4.468.281. 3.496.220. 19-
2-87.
C.N. Ciutadella. 1.211.514. 2.480. 1.446.645. 2.480. 13-2-64.
C.N. Sant Antoni. 3.672.658. 262.500. 3.638.579. 432.000. 26-11-
83.

Club Nàutic Portocristo. 867.119. 85.488. 1.701.889. Caducat. 25-
1-74.
Portals Vells. (1). 15.267* (1) 15.267. 27-4-73.
C.N. Palma Nova. (1) 54.621* (1) 54.621. 3-7-70.
Port de Punta Portals. (1) 916.063 (1) 916.063. 21-7-81.
Cala Nova. (1) 76.766 (1) 76.766. 2-7-76.
C.N. Cala Gamba. (1) 48.909 (1) 48.909. 15-10-71.
Port St. Antoni Platja. (1) 123.476 (1) 123.476. 24-11-72.
Port de S'Arenal. (1) 88.358 (1) 88.358. 1-12-78.

C.N. S'Estanyol. (1) 46.670 (1) 46.670. 7-11-74.
C.N. Sa Ràpita. (1) 181.584 (1) 181.584. 9-1-76.
Marina de Cala d'Or. (1) 1.758.900 (1) 1.758.900. 12-2-87.
C.N. Colònia St. Pere. Exempt. - Exempt. 950.000. 8-10-90.
C.N. Serra Nova. (1) 27.784* (1) 27.784*. 15-9-83.
P.E. Ca'n Picafort. 1.099.702*. 686.875. Pend.Liq. 686.875. 6-4-82.
P.E. "El Cocodrilo". (1) 51.534 (1) 51.534. 18-1-74.
C.de Vela d'Andratx. 3.435.803. 1.889.000. 3.487.897. 1.889.000.
6-4-82.
C.N. Santa Ponça. (1) 80.242 (1) 80.242. 20-1-75.
P.E. "Puerto Adriano" (1) 91.762 (1) 91.762. 7-11-74.
Inst. de Cala'n Bosch (1) 13.562 (1) 13.562. 1-6-73.
C.N. de Fornells (1) 21.597 (1) 21.597.
Inst. Port d'Addaia (1) 212.545 (1) 212.545. 11-7-79.
P.E. Santa Eulària (1) 1.126.186 (1) 1.126.186. 18-9-81.

(1) Exterior a les zones I i II de les aigües d'aquesta Comunitat.
(*) Cànons pendents de pagament.

Ordre de Publicació
O) 

A les preguntes RGE núm. 2941/92 a 2966/92, ambdues
incloses, relatives a la gestió econòmica durant l'any 1990 i 1991 dels
amarraments esportius a la zona d'explotació directa dels ports de la
Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera, Portopetro, Portocolom,
Portocristo, Cala Bona, Cala Ratjada, Pollença, Sóller, Andratx,
Ciutadella, Fornells i Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 46 de
2 d'octubre del 1992). 

S'adjunta relació d'ingressos per la tarifa g-5 en els
diversos ports d'aquesta Comunitat, sense que en sigui possible
separar les quanties provinents de les embarcacions de transeünts de
les que procedeixen d'embarcacions amb base en els ports, ja que
són dades que no es recullen en les documentacions establertes per
al control de la recaptació dels ports.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

S'esmenta el port, la recaptació per tarifa g-5 en zones d'explotació
directa l'any 1990 i la mateixa recaptació l'any 1991.

Colònia de Sant Jordi. 4.957.330. 6.767.812
Cala Figuera i Portopetro. 2.258.631. 2.553.804
Portocolom. 2.700.276. 3.065.703
Portocristo i Cala Bona. 7.799.378. 6.727.945
Cala Ratjada. 2.007.438. 1.764.621
Port de Pollença. 12.060.702. 14.076.283
Port de Sóller. 4.011.895. 3.745.178
Port d'Andratx. 5.243.728. 9.128.832
Port de Ciutadella. 2.168.253. 2.477.783
Port de Fornells. 2.238.689. 3.042.119
Port de Sant Antoni de Portmany. 2.968.221. 1.532.803

Ordre de Publicació
P) 

A les preguntes RGE núm. 2967/92 a 2984/92, ambdues
incloses, relatives a la gestió econòmica durant l'any 1990 i 1991 dels
embarcadors de gestió directa de S'Estany des Coto, Canyamel, Cap
Ferrutx, Formentor, Sa Calobra, Estellencs, Sant Elm, Cala Lladó i
Es Caló. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del 1992). 
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Quant a les tarifes aplicades, cal informar que en tots els
casos són les aprovades per la Llei de Taxes de la CAIB,
incrementades en els percentatges establerts per la Llei de
Pressuposts de cada any.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
Q) 

A les preguntes RGE núm. 2991/92 relativa a les despeses
capítol 4 subprograma 112100 de la secció 11 de Presidència.
(BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre del 1992). 

S'adjunta llistat de subvencions concedides durant els
anys 1991 i 1992, tot remarcant que no hi ha cap decret que reguli
les subvencions atorgades per la prèsidència.

Per dificultats tècniques de transcripció i extensió, la
documentació adjunta a la resposta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 3002/92, relativa a les despeses
capítol 4, subprograma 511100; direcció i serveis generals, a la
secció 17 Obres Públiques i Ordenació del Territori. (BOPIB núm.
46 de 2 d'octubre del 1992). 

Any 1991.- No es va atorgar cap subvenció.

Any 1992.- En data de dia 14 d'octubre del 1992 s'atorgà
una subvenció de 5 milions de pessetes al Col•legi Oficial
d'Arquitectes de les Balears per a l'organització de la Conferència
Internacional "Arquitectura de l'Oci en la Cultura Mediterrània".

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 3007/92, relativa a les despeses
capítol 4, subprograma 443200; atenció i defensa del consumidor,
a la secció 18 Sanitat i Seguretat Social. (BOPIB núm. 46 de 2
d'octubre del 1992). 

Any 1991.- 

El règim de concessió de subvencions, amb càrrec a la
partida 48000 de la secció 18, s'establí en el Decret 38/1991, de
dia 2 de maig (BOCAIB de dia 14 de maig).

La partida, d'un total de 4.200.000 ptes., es repartí de la
manera següent:

- Associació d'"Amas de Casa i Consumo Familiar
Nuredduna": 1.500.000'-ptes.

- Associació Provincial de la "Unión Cívica de
Consumidores i Amas de Hogar (UNAE): 1.300.000'-ptes.

- Associació "La Defensa" de Consumidors i Usuaris de
les Balears: 500.000'-ptes.

- Associació de la "Unión de Consumidores" de les Illes
Balears (UCE): 350.000'-ptes.

- Associació Insular de Mestresses de Casa i Consumidors
de Menorca Sa Roqueta:  350.000'-ptes.

Any 1992.-

El règim de concessió de subvencions s'establí en el
Decret 11/1992, de dia 13 de febrer (BOCAIB de dia 3 de març).
Amb la finalitat d'atendre més adequadament les sol•licituds
presentades per les associacions, la partida 48000 de la secció 18,
de 4.000.000'-ptes. es veié incrementada per una modificació de
crèdit de 550.000'-ptes., procedent del subconcepte 44000, per la
qual cosa la quantitat total destinada a subvencions s'elevà a
4.550.000'-ptes.

Aquesta partida es repartí de la manera següent:

- Associació d'"Amas de Casa i Consumo Familiar
Nuredduna": 1.600.000'-ptes.

- Associació Provincial de la "Unión Cívica de
Consumidores i Amas de Hogar (UNAE): 1.400.000'-ptes.

- Associació "La Defensa" de Consumidors i Usuaris de
les Balears: 500.000'-ptes.

- Associació de la "Unión de Consumidores" de les Illes
Balears (UCE): 600.000'-ptes.

- Associació Insular de Mestresses de Casa i Consumidors
de Menorca Sa Roqueta: 400.000'-ptes.

- Associació d'usuaris i amics del Tren de Sóller:  50.000'-
ptes.

Palma, 22 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 3008/92, relativa a les despeses
capítol 4, subprograma 311100; formació professional ocupacional
a la sessió 19 Treball i Transports. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre
del 1992). 

En el pressupost per al 1991, no hi existia el programa
3211.

El programa equivalent d'aqueix any n'era el 3221, i en
aquest programa no hi havia el subconvepte 48000.

En el del 1992, el subconcepte 48000 del programa 3211
ha tengut les despeses següents:
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- Crèdit inicial: 5.000.000'-
- Baixa de crèdit: 3.000.000'-
- Crèdit definitiu: 2.000.000'-
- Crèdit disponible: 2.000.000'-

La modificació de 3.000.000'-ptes. fou destinada a dotar
el subconcepte 46000, amb la finalitat de poder signar in acord
interinstitucional entre la Conselleria i el Consell Insular de
Mallorca, el MEC, l'INEM, l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament
de Pollença, l'Ajuntament de Sa Pobla i CC.OO., per tal de dur a
terme un programa d'Integració Sociolaboral del Poble Marroquí
a Mallorca.

Palma, 22 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Sgt. Llorenç Oliver Quetglas.

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 3009/92, relativa a les despeses
capítol 4, subprograma 513300; ordenació i inspecció del transport,
a la secció 19 Treball i Transports. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre
del 1992). 

ANY 1991.- 
Crèdit inicial: 7.916.642'-
Altes de crèdit: 11.637.672'-
Baixes de crèdit: 18.802.565'-

Crèdit definitiu: 15.751.749'-

24.07.91. DOP. Autocares Manacor, S.A. 2.978.704'- Subvenció
interessos préstec adquisició vehicle (exp. 6-90). Decret 23/89, de
22 de febrer.

22.01.91. ADOP. Mateu Nicolau Comas. 44.959'- Subvenció
dèficit explotació concessió CB-13, Palma-Campanet (Desembre
1990) Decret 76/90, de 26 de juliol.

22.01.91. ADOP. Llorenç Carbonell Ferrer. 43.898'- Subvenció
dèficit explotació concessió CB-06, Palma-Galilea (Desembre
1990) Decret 76/90, de 26 de juliol.

22.01.91. ADOP. Pau Ramis Tomàs. 97.999'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-53, Palma-Sta. Margalida (Desembre
1990) Decret 76/90, de 26 de juliol.

22.01.91. ADOP. Pau Cañellas Coll. 250.000'- Subvenció dèficit
explotació concessió provisional de la línia Palma-Lloret de Vista
Alegre (Desembre 1990). 

22.01.91. ADOP. Pau Cañellas Coll. 18.945'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-33, Palma-Sta. Eugènia (Desembre
1990) Decret 76/90, de 26 de juliol.

22.02.91. ADOP. Pere Carbonell Mas. 170.274'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-14, Palma-Esporles (Desembre 1990)
Decret 76/90, de 26 de juliol.

08.03.91. AD. Pau Cañellas Coll. 1.500.000'-. Subvenció dèficit
explotació concessió provisional de la línia Palma-Lloret de Vista
Alegre (1r. semestre 1991) OP 05.04.91 gener-març 750.000'-  OP
16.06.91 abril-maig 500.000'- OP 15.07.91 juny 250.000'-

30.09.91 AD Pau Cañellas Coll  1.500.000'- Subvenció dèficit
explotació concessió provisional de la línia Palma-Lloret de Vista
Alegre (2n. semestre 1991) OP 26.10.91 jul.-set. 750.000'-

09.10.91 AD Mateu Nicolau Comas 970.000'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-13, Palma-Campanet (Any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig. OP 26.10.91 gen.-setemb. 727.497'-

09.10.91 AD Llorenç Carbonell Ferrer 754.053'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-06, Palma-Puigpunyent (Any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig. OP 26.10.91 gen.-setemb. 565.533'-

09.10.91 AD Pere Carbonell Mas 1.388.293'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-14, Palma-Esporles (Any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig. 

09.10.91 AD Miquel Alorda Amengual 1.950.265'- Subvenció
dèficit explotació concessió CB-24, Inca-Lluc (Any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig.

09.10.91 AD Miquel Alorda Amengual 56.103'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-16, Inca-Búger (Any 1991) Decret 40/91,
de 2 de maig.

18.10.91 AD Jaume Fontanet Martorell 555.271'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-25, Inca-Mancor de la Vall (Any 1991)
Decret 40/91, de 2 de maig. OP 13.11.91 Gen.-setemb. 416.448'-

01.03.91 AD Transportes Titan 1.973.025'- Subvenció tipus
d'interès préstec adquisició vehicles (Exp. 04-90) Decret 23/89, de
22 de febrer.

30.10.91 ADOP Taxis Palma Ràdio SCL 1.000.000'- Subvenció per
a la potenciació i desnvolupament d'aquesta empresa cobertura de
costos d'instal•lació del sistema de comunicacions.

ANY 1992.-
Crèdit inicial:  20.000.000'-
Crèdit definitiu:20.000.000'-

23.01.92 AD Pau Cañellas Coll 750.000'- Subvenció dèficit
explotació concessió provisional línia Palma-Lloret de Vista Alegre
(octubre-desembre del 1991) Decret 40/91, de 2 de maig OP
04.02.92 Octubre-novembre  500.000'- OP 26.02.92 desembre
250.000'-

23.01.92 AD Mateu Nicolau Comas 242.503'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-13, Palma- Campanet (octubre-desembre
1991) Decret 40/91, de 2 de maig. OP 04.02.92 octubre-novembre
161.666'- OP 26.02.92 desembre 80.837'-

23.01.92 AD Llorenç Carbonell Ferrer 188.520'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-06, Palma- Puigpunyent (octubre-
desembre 1991) Decret 40/91, de dia 2 de maig. OP 04.02.92
octubre-novembre  125.674'- OP 26.02.92 desembre  62.837'-

23.01.92 AD Pere Carbonell Mas 1.388.293'- Subvenció dèficit
explotació concessió CB-14, Palma- Esporles (any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig.
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23.01.92 ADOP Miquel Alorda Amengual 1.950.265'- Subvenció
dèficit explotació concessió CB-24, Inca-Lluc (any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig.

23.01.92 ADOP Miquel Alorda Amengual 556.103'- Subvenció
dèficit explotació concessió CB-16, Inca-Búger (any 1991) Decret
40/91, de 2 de maig.

23.01.92 AD Jaume Fontanet Martorell 138.823'- Subvenció
dèficit explotació concessió CB-25, Inca-Mancor de la Vall
(octubre-desembre 1991) Decret 40/91, de 2 de maig. OP
04.02.92 octubre-novembre  92.544'- OP 26.02.92 desembre
46.279'-

04.02.92 AD Pau Cañellas Coll 1.500.000'- Subvenció dèficit
explotació concessió provisional Palma-Lloret de Vista Alegre
(1r. semestre 1992). OP 22.04.92 gener-març 750.000'- OP
25.05.92 abril 250.000'- OP 25.05.92 maig 250.000'- OP 24.07.92
juny 250.000'-

08.06.92 ADOP Autocares Manacor, S.A. 26.555'- Subvenció per
transport d'escolars en el perllongament de la concessió CB-29
entre la Colònia de Sant Pere i Artà, mesos gener-març 1992.

09.10.92 ADOP Autocares Manacor, S.A. 17.250'- Subvenció per
transport d'escolars en el perllongament de la concessió CB-29
entre la Colònia de sant Pere i Artà, mesos abril-juny 1992.

08.06.92 ADOP Pau Cañellas Coll 293.246'- Subvenció desviació
itinerari CB-22 

Els expedients que figuren a continuació corresponen
tots a l'aplicació del Decret 41/91, de 2 de maig, pel qual
s'estableixen reduccions en el preu dels Serveis Públic Regulars
de transport per carretera per als pensionistes i persones majors de
65 anys.

22.05.92 ADOP Pau Cañellas Coll 11.045'- Concessió CB-22,
Palma-Costitx (1r. trimestre 1992)

22.05.92 ADOP Mateu Nicolau Comas 4.980'- Concessió CB-13,
Palma-Campanet (1r. trimestre 1992)

01.06.92 ADOP Autocares Caldentey, S.A. 5.765'- Concessió CB-
23, Palma-Felanitx (1r. trimestre 1992)

01.06.92 ADOP Autocares Caldentey, S.A. 70.345'- Concessió
CB-31, Felanitx- Palma (1r. trimestre 1992)

09.06.92 ADOP Herederos de Fancisco Vilas, S.A. 2.360'-
Concessió CB-04, Eivissa-Sant Carles (1r. trimestre 1992)

09.06.92 ADOP Herederos de Fancisco Vilas, S.A. 1.170'-
Concessió CB-05, Eivissa-Sant Joan Baptista (1r. trimestre 1992)

11.06.92 ADOP Joan Pujol Cerdó 11.925'- Concessió CB-09,
Palma-Port de Pollença (1r. trimestre 1992)

02.07.92 ADOP Pere Carbonell Mas 2.000'- Concessió CB-14,
Palma-Estellencs (1r. trimestre 1992)

08.07.92 ADOP Autocares Villalonga 6.780'- Concessió CB-09,
Palma-Port de Pollença (1r. trimestre 1992)

15.7.92 ADOP Pau Cañellas Coll 40.975'- Concessió CB-22, Palma
Lloret de Vista Alegre (2n. trimestre 1992)

15.07.92 ADOP Francesc Nadal Salas 12.690'- Concessió CB-52,
Palma-Bunyola (1r. i 2n. trimestres 1992)

10.09.92 ADOP Jacinto Salom Artigues 605'- Concessió CB.21,
Palma-Alaró (1r. trimestre 1992)

10.09.92 ADOP Autocares Lucas Costa S.A. 8.910'- Concessió CB-
1, Eivissa-Sant Miquel (1r. i 2n. trimestres 1992)

05.10.92 ADOP Pau Ramis Tomàs 29.665'- Concessió CB-53,
Palma-Sta. Margalida (1r. trimestre 1992)

05.10.92 ADOP Pau Ramis Tomàs 90.695'- Concessió CB-53,
Palma-Sta. Margalida (2n. trimestre 1992)

05.09.92 ADOP Autobuses San Antonio, S.A. 80.630'- Concessió
CB-10, Eivissa-Sant Antoni (2n. Trimestre 1992)

05.10.92 ADOP Herederos de Fco. Vilas, S.A. 24.070'- Concessió
CB-05, Eivissa-Sant Joan Baptista (2n. trimestre 1992)

05.10.92 ADOP Pere Carbonell Mas 26.600'- Concessió CB-14,
Palma-Estellencs (2n. trimestre 1992)

09.10.92 ADOP Autocares Caldentey, S.A. 65.235'- Concessió CB-
31, Palma-Felanitx (2n. trimestre 1992)

09.10.92 ADOP Herederos de Fco. Vilas, S.A. 34.070'- Concessió
CB-04, Eivissa-Sant Carles (2n. trimestre 1992).

Palma, 22 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Sgt. Llorenç Oliver Quetglas.

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 3013/92, relativa a les despeses
capítol 4, subprograma 124200; relacions amb altres
administracions, a la secció 21 Adjunta a la Presidència. (BOPIB
núm. 46 de 2 d'octubre del 1992). 

1.- A més de les transferències que figuren en la relació
que es transcriu seguidament, s'han concedit també les ajudes
següents:

- Prestacions individuals, per import de 45.000'-ptes.,
cadascuna d'aquestes a favor de tres ciutadans d'origen balear
residents a l'"Hogar Español de Montevideo", per a atendre
situacions de necessitat. 

- 1.000.000'-ptes. a la Casa Balear de Bons Aires
(Argentina) per a activitats de la associació i atenció de casos
individuals d'emergència social a favor de ciutadans d'origen balear
residents a la capital argentina (Conveni de col•laboració).

2.- Les ajudes s'han concedit sobre la base del Decret
3/1992 de dia 16 de gener i Ordre del Conseller Adjunt a la
Presidència de dia 10 de febrer del 1992 que el desenvolupa.
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3.- Quant a l'exercici del 1991, cal remarcar que no hi
havia consignat cap crèdit pressupostari en el Capítol IV del
Subprograma 124200.

Palma, 18 de gener del 1993.
LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA.

SUBPROGRAMA 124200-CAPÍTOL IV

ANY 1992 (1r. i 2n.) QUATRIMESTRES)

S'esmenta el beneficiari, l'import, la data i el concepte:
- C. Asturiano Mallorca 150.000 17.07.92 (1) 
- A. Pens. i Jub. Llucmajor 75.000 07.07.92 (2)
- As."Amas de Casa Sa Cabaneta" 60.000 07.07.92 (3)
- As. Veïns Sant Elm 95.000 06.05.92 (3)
- Casa d'Eivissa i Formentera a Catalunya 125.000 01.06.92 (3)
- Casa d'Extremadura a Mallorca 150.000 17.07.92 (4)
- As. Amas de Casa Nuredduna 210.000 29.07.92 (5)
- As. Confraries de la Setmana Santa de Palma 500.000 10.04.92
(3)
- As. Tercera Edat La Cala 60.000 07.07.92 (3)
- As. Acció Familiar Balear 50.000 07.07.92 (3)
- As. Cultural de Sords 700.000 25.03.92 (3)
- Centre Aragonès 150.000 05.08.92 (3)
- Fed. Ass. Municipi de Calvià 1.500.000 04.08.92 (3)
- Club Jubilats i Pensionistes de Formentera 100.000 10.07.92 (6)
- C. Gallec de Mallorca 150.000 01.06.92 (7)
- As. Mestresses de Casa Andratx  60.000 07.07.92 (3)
- C. Cultural Peña Rincón 75.000 14.05.92 (8)
- A. Prop. Veïns P. Nova-Magalluf 250.000 01.06.92 (9)
- Casa d'Eivissa 125.000 01.06.92 (3)
- As. Amigos Barrio de la Paloma 100.000 17.07.92 (3)
- Casa Regional Castilla-León 150.000 01.06.92 (10)
- As. Amas de Casa Nuredduna 125.000 17.07.92 (11)
- As. Tercera Edat Parròquia de l'Encarnació 75.000 07.07.92 (3)
- As. Amics de Mallorca a Bna. 125.000 17.07.92 (3)
- Club Amics Tercera Edat la Vileta i Son Servera  25.000
07.07.92 (3)
- As. Mestresses de Casa Sta.Eugènia 60.000 05.08.92 (3)
- As. Tercera Edat S'Arenal i Llucmajor 75.000 17.07.92 (3)
- As. Vídues de les Balears 100.000 17.07.92 (3)
- Fed. As. Gent Gran Balears 300.000 11.08.92 (3)
- As. Prop. i Veïns Son Ferrer 400.000 25.03.92 (3)
- Unió Ràdioaficionats de Palma 400.000 27.08.92 (3)
- A. Folklòrica Revetlla de Sant Antoni 300.000 25.01.92 (3)
- As. Dones Acció Social i Familiar Son Ferriol 60.000 07.07.92
(3)
- As. Prop. i Veïns de Sta. Ponça 400.000 29.07.92 (12)
- As. Mestresses de Casa Pont d'Inca 60.000 07.07.92 (3)
- As. Mestresses de Cas de S'Arracó i Sant Elm 60.000 07.07.92
(3)

(1) Cursos de Música, desplaçaments de professors.
(2) Activitats de temps lliure.
(3) Activitats associatives.
(4) Activitats folklore popular.
(5) Local seu associació Alaró.
(6) Despeses celebració aniversari associació.
(7) Activitats culturals i recreatives.
(8) Actes Tercera Creu de Maig.
(9) Edició Revista Associació.
(10)Creació Grup Folklòric.
(11)Cursos de formació.
(12)Actes celebració festes localitat.

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 3123/92, relativa als pressuposts
de l'"Embajada Cultural Balear". (BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre
del 1992). 

A la primera: Es desconeix el pressupost que tengués
prevista l'"Embajada Cultural Balear" a l'Expo de Sevilla, ja que en
cap moment no ens ha estat facilitada per aquesta.

A la segona: Es desconeix quines persones hi foren
convidades a participar, ja que el Pavelló de les Balears no ha
participat en la direcció i organització de l'"Embajada Cultural
Balear" a l'Expo Sevilla'92; simplement hi donà el suport tècnic, i
a requeriment dels organitzadors d'aquella.

A la tercera: Es desconeix amb exactitud les persones que
hi participaren, ja que l'organitzà el Pavelló Balear.

A la quarta: El Pavelló de les Balears no pagà cap dieta a
ningú, ja que n'organitzà la presència.

LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA.

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 3185/92, relativa al cost de
l'autovia Marratxí-Consell. (BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre del
1992). 
 

A dia 27 d'octubre, la situació econòmica de l'obra de
l'Autovia Central, Tram II, Marratxí-Consell, és la següent:

Pressupost de licitació: 2.306.363.847'-ptes.
Pressupost d'adjudicació: 1.821.114.460'-ptes.
Cost fins a la data: 1.819.758.432'-ptes., (abonades mitjançant
certificacions d'obra).
Cost final: es deconeix, pel fet de no estar-ne redactada la liquidació
corresponent.

Projectes addicionals aprovats:
C.1: Revestiment de talusos en estructures del Polígon deMarratxí
i sobre la C-713, per a aconseguir una protecció davant possibles
desprendiments que podrien afectar la seguretat de la conducció, i
com a millora estètica.
Pressupost: 24.996.701'-ptes., aprovat dia 21 d'abril del 1992.

Cost de la senyalització: pel fet de no estar-ne redactada la
liquidació corresponent, se'n desconeix el cost final.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 3272/92, relativa a la retirada de
l'ajuda a les escoles infantils de Menorca. (BOPIB núm. 48 de 16
d'octubre del 1992). 
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En el present exercici no s'han retirat ajudes a Escoles
Infantils de Menorca, perquè les subvencions transferides al
Consell Insular de Menorca per a escole infantils s'eleven a set
milions cinc-centes mil pessetes, la qual cosa suposa més d'un
31% sobre el total del pressupost destinat pel Govern de la
Comunitat Autònoma a aquest concepte.

Palma, 2 de desembre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 3400/92, relativa als motius de
disponibilitat de la partida 77005 del programa  de promoció
industrial i tecnològica. (BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del
1992). 

Dia 14 de desembre del 1991, mitjançant una
Modificació de Crèdit, es donà d'alta en la Partida Pressupostària
20300 724100 77005 l'import de 101.029.229'-ptes., per tal
d'atendre les nombroses peticions de subvencions emparades en
el decret 9/87 de Modernització tecnològica.

Com, per l'Ordre de Tancament de l'exercici
pressupostari, pràcticament no es podia acabar la tramitació dels
expedients de subvenció per la proximitat del final de l'exercici,
es decidí, d'acord amb la Conselleria d'Economia i Hisenda, la
incorporació d'aquest romanent per a l'exercici pressupostari del
1992.

Palma, 10 de novembre del 1992.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 3401/92, relativa als motius de
disponibilitat de la partida 60100 del programa  de promoció
industrial i tecnològica. (BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre del
1992). 

Durant l'exercici pressupostari del 1991, la vinculació de
crèdits del capítol 6 era a nivell de secció. Això implica que,
encara que la partida presentàs un crèdit disponible, que en el
nostre cas era de 500.000'-ptes., a nivell vinculat és zero, ja que
d'altres partides han absorbit més crèdit.

En el nostre cas, les 500.000'-ptes., que no s'han
materialitzat per a d'altres inversions en el programa de Promoció
Industrial, sí que ho han estat per a la Direcció General
d'Indústria.

Palma, 10 de novembre del 1992.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 3402/92, relativa als motius de
disponibilitat de la partida 64006 del programa  de reforma de les
estructures i promoció del comerç. (BOPIB núm. 49 de 22
d'octubre del 1992). 

El crèdit inicial de la partida 20200 621100 64006,
Assistència Tècnica i Estudis, el 1991, era de 25.000.000'-ptes. Fou
objecte d'una Modificació de Crèdit per import de 750.000'-ptes, i
quedà al final de l'exercici amb un crèdit disponible  de 24.250.000'-
ptes, encara que com a disponible vinculat figura zero pessetes, atès
que d'altres partides, en particular la 20200 621100 64005,
Promoció de Productes de les Illes, absorbiren aquest excedent per
a destinar-lo a projectes necessitats de més recursos que els
inicialment prevists.

Palma, 10 de novembre del 1992.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 3403/92, relativa als motius de
disponibilitat de la partida 6000 del programa ITV. (BOPIB núm. 49
de 22 d'octubre del 1992). 

Si és cert que la Partida Pressupostària 20100 722102
600000, Inversió en nova infrastructura, tenia a 31 de desembre del
1991 un crèdit disponible de 3.555.388'-ptes, ho és també que a
nivell vinculat la disponibilitat n'era zero.

La raó n'és que el sobrant s'executà, via vinculat, per un
altre subconcepte, el 601000, Altres Béns, per a inversions per a tota
la Direcció General d'Indústria, i no sols per al subprograma
específic de la I.T.V.

Palma, 10 de novembre del 1992.
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 3550/92, relativa als hotels i
hostals que no disposen de "quarto fred". (BOPIB núm. 52 de 4 de
novembre del 1992). 

S'han inspeccionat 1.594 hotels i hostals des del mes de
gener al mes de novembre del 1992, i s'ha comprovat que n'hi havia
57 que no disposaven de "quarto fred" per a l'elaboració de plats i
palanganes amb destinació al menjador amb auto-servei.

NOTA: S'adjunta la relació d'establiments sense "quarto fred", que
resta dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats, atès que, conformement amb l'establert
pel Reial Decret 1945/83, no en procedeix la publicitat.

Palma, 2 de desembre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 3551/92, relativa a les inspeccions
a cambres figrorífiques d'hotels. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre
del 1992). 

El 1992, des dels mesos de gener a novembre, s'han
inspeccionat les cambres frigorífiques de 1.594 hotels i hostals, amb
els resultats següents:
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El 40% de les cambres d'aquest establiments es trobaren
amb distribució inadequada d'aliments, aliments crus al costat
d'aliments cuinats, i recipients inadequats també, amb termòmetres
trencats. En aquests casos, se'ls concedí un termini breu (de 24
hores) per a esmenar-ne les deficiències.

En 16 de les cambres, s'hi pogué constatar manca
d'higiene, a més de les deficiències assenyalades anteriorment,
casos en què s'instruí el corresponent expedient sancionador.

També es trobaren defectes d'infrastructura en altres 62
cambres: estat de conservació deficient en sòls, parets o sòtils,
prestatgeries inadequades, manca de claveguerons, etc., casos en
què s'instruí també l'expedient sancionador corresponent.

Palma, 3 de desembre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 3565/92, relativa a la
mancomunació de depuradores. (BOPIB núm. 52 de 4 de
novembre del 1992). 

Des de la creació de l'IBASAN, han estat alguns els
projectes de depuració que s'ha intentat de mancomunar,
conscients de l'estalvi de costos que això podria suposar en
determinades condicions.

Fins a la data, s'han realitzat les EDAR de la zona
costera de Muro-Santa Margalida i Sant Antoni-Sant Josep
(Eivissa), ja en funcionament.

S'ha signat el Conveni marc de sol•laboració per a
l'EDAR de Montuïri-ALgaida i es troba ja en fase de concurs.
També s'han signat els Convenis per a les EDAR de Selva-
Caimari, Sineu-Petra-Ariany-Maria de la Salut.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 3566/92, relativa alsproblemes
de depuració d'aigües residuals a Santa Eugènia. (BOPIB núm. 52
de 4 de novembre del 1992). 

Inicialment, s'havia pensat de fer una EDAR per a
Sencelles-Santa Eugènia-Biniali, aprofitant-ne la proximitat
geogràfica.

Amb el canvi d'Ajuntament a Sencelles-Biniali, es
planteja que el municipi de Sencelles no requereix una depuradora
perquè manca de clavegueram, i se sol•licita a l'IBASAN que es
deixi en suspens la signatura del Conveni marc de col•laboració.

Pel febrer del 1992, l'Ajuntament de Santa Eugènia
manifesta la urgència de l'EDAR, perquè està acabant el
clavegueram del municipi i n'enllesteix gestions per a la ubicació en
un terreny en la zona marcada per l'IBASAN, davora el torrent i en
direcció a Santa Maria, perquè s'està pensant la viabilitat de
construir una EDAR mancomunada per a Santa Eugènia-Biniali-
Santa Maria i deixar el problema del nucli urbà de Sencelles per a
resoldre'l quan es presenti. Hi ha una forta oposició a aquest
projecte.

En l'actualitat, s'han reprès les converses amb
l'Ajuntament de Santa Eugènia, amb la idea de construir una EDAR
per al nucli urbà i la zona habitada de Ses Alqueries, i s'està pendent
que l'Ajuntament trobi un terreny on ubicar-la, per a la signatura
posterior del Conveni. Es preveu que Biniali s'hi connectarà, si
s'escau, quan disposi de clavagueram.

Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 3621/92, relativa als ajuts de la
Conselleria d'Obres Públiques als ajuntaments per a adequació i
elaboració dels seus planejaments urbanístics. (BOPIB núm. 52 de
4 de novembre del 1992). 

Primer.- Consultats els arxius obrants en la direcció
General de Política Territorial i Habitatge, resulta que han sol•licitat
ajuda a aquesta Conselleria d'Obres Públiques els Ajuntaments de
Sant Joan, Sencelles i Algaida.

Segon.- En aquest període, s'han aprovat les ajudes
següents:

Any 1991

Deià, 1.850.000. A l'aprovació definitiva(exp. despesa plurianual
90/91).
Puigpunyent, 4.032.000. A l'aprovació definitiva (exp. despesa
plurianual 90/91).
Es Migjorn, 2.250.000. A l'aprovació definitiva (exp. despesa
plurianual 90/91).
Sant Joan, 1.000.000. A l'aprovació inic. (exp. despesa plurianual
91/92.
TOTAL: 9.132.000.

Any 1992

Sant Joan, 1.700.000. Aprovació provisional (exp. despesa
plurianual 91/92). 2.700.000. Aprovació definitiva.
TOTAL: 4.400.000.

Tercer.- Tenint en compte que l'abonament de les
subvencions va lligat a les diverses fases d'aprovació del
planejament urbanístic i tota vegada que els ajuntaments esmentats
no han aconseguit que els seus treballs fossin objecte d'aprovació
inicial, provisional o definitiva, segons el cas, dins l'exercici per al
qual es reservà el crèdit pressupostari, no ha pogut fer-se efectiva
cap d'aquestes ajudes aprovades, que han quedat així pendents
d'abonament.
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Palma, 9 de desembre del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I

ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Sgt. Jerónimo Saiz Gomila.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 4532/92, relativa a les
autoritzacions de matances domiciliàries. (BOPIB núm. 57 de 9 de
desembre del 1992). 

Durant la campanya 1991-1992, la Conselleria de Sanitat
atorgà les autoritzacions següents respecte de la matança
domiciliària:

ILLA DE MALLORCA: 

Mes de novembre, 79 autoritzacions.
Mes de desembre, 279 autoritzacions.
Mes de gener, 101 autoritzacions.
Total: 459

ILLA DE MENORCA:

Mes de novembre, 125 autoritzacions.
Mes de desembre, 108 autoritzacions.
Mes de gener, 85 autoritzacions.
Mes de febrer, 50 autoritzacions.
Total: 368

NOTA.- Durant el mes de febrer, s'autoritzaren les
matences domiciliàries perquè la Direcció del Centre Insular de
Sanitat de Maó sol•licità ampliació de termini a la Conselleria de
Sanitat per causa de la climatologia regnant durant la primera
quinzena del mes de novembre (temps no fred) poc apte per a la
realització de matances domiciliàries.

Palma, 3 de desembre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Sgt. Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 4754/92, relativa a les despeses
de publicitat de Presidència del Govern. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992). 

- Revista Bona Pau, de Montuïri: 16.950'-ptes.
- Llorenç Ramon Borràs: 112.000'-ptes.
- Obra Cultural Balear: 16.950'-ptes.
- Pòrtula, Informatiu Cultural Marratx: 25.000'-ptes.
- Institut Balear de Disseny: 21.990'-ptes.
- Manuel Téllez Torrejón: 45.200'-ptes.
- Clave Publicidad: 849.352'-ptes.
- Nimbus: 1.843.974'-ptes.

Els criteris que s'han seguit per a les adjudicacions han
estat de distribuir aquestes despeses entre empreses distintes,
segons la més indicada per a dur a terme el treball.

Palma, 11 de gener del 1993.
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE LA CAIB.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del període de presentació d'esmenes

al Projecte de llei d'exercici de les competències transferides o
delegades per la CAIB als consells insulars. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 4 de febrer del 1993, a la vista de l' escrit RGE núm.
316/93, presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, acordà
d'ampliar el període de presentació d'esmenes al Projecte de llei de
referència.

Aquest termini finalitzarà dia 6 de març del 1993, a les 13
hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 63.

- Pàg. 2144. I.- INFORMACIONS. 
L'encapçalament de la informació ha d'estar redactat de la manera
següent:

Relativa a designació del Tribunal Qualificador que ha de resoldre
la cobertura d'una plaça de Cap de Negociat de Protocol, grup B.

On diu: ... la Comissió de valoració que ha de resoldre la cobertura
de referència.

Ha de dir: ... él Tribunal qualificador que ha de resoldre la cobertura
de referència, d'acord amb el que disposa la Base Quarta de la
Convocatòria (BOPIB núm. 55, de 26 de novembre del 1992).

La resta de la informació ha d'anar redactada com segueix:

President: Sra. Maria Lluïsa Cava de Llano i Carrió, Vicepresidenta
Primera del Parlament, com a delegada del Sr. President.

Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cànaves, Lletrat Oficial Major del
Parlament. Com a suplent, el Sr. Antoni LLiteras i Pascual, Lletrat
del Parlament.

Vocals:
- Sr. Josep Moll i Marquès, Secretari Segon. Com a suplent, el Sr.
Francesc Triay i Llopis.
- Sra. Joana Maria Vicens i Vich, funcionària del grup B. Com a
suplent, la Sra. Catalina Palmer i Taura.
- Sr. Francisco Jiménez i Bestard, com a representant de la Junta de
Personal. Com a suplent, la Sra. Catalina Fullana i Prohens.
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