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1. PLE DEL PARLAMENT

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Informe de la Comissió de Peticions de l'any

1991.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 10 de març del 1993, aprovà l'Informe de referència,
el contingut del qual és el següent:

"En el transcurs de l'any 1991 s'han formulat davant
aquesta Comissió un total de 11 peticions, les quals han estat
examinades i tramitades tal com s'explica i es relaciona
particularment cada una d'aquestes a continuació:

* Petició Nº.R.G.E. 1236/91.

Petició presentada per la Societat Mercantil "Es Revellar
Fenice, S.A.", sol.licitant la modificació de la Llei 1/91, de dia 30
de gener del 1991, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les
Arees d'Especial Protecció de les Illes Balears, amb la finalitat de
poder executar les obres i instal.lacions d'un campament turístic
al terme municipal de Santa Margalida.

S'examinà a la sessió de la Comissió de Peticions,
celebrada dia 3 d'octubre del 1991, i vista la finalitat de la petició
que excedeix manifestament de les competències d'aquesta
comissió, per unanimitat s'acorda:

1.- Remetre còpia de la petició al Govern de la
Comunitat Autònoma i als Grups Parlamentaris per al seu
coneixement i als efectes de que resolgui el que estimin oportú i
convenient sobre la sol.licitada modificació de la Llei abans
esmentada.

2.- Traslladar el presumpte acord a la Societat Mercantil
"Es Ravellar Fenice, S.A." per al seu coneixement i efectes
oportuns.

L'acord adoptat per la Comissió fou complimentat
mitjançant la remissió als abans esmentats dels escrits,
1864/92/91; 1865/91 al 1868/91 i 1863/91 respectivament amb
data 10 d'octubre del 1991.

* Peticions Núms R.G.E. 230/91, 255/91, 268/92 i 287/91.-

Peticions presentades pel Sr. Manuel Crespo, President
d'"ARRELS", Associació Ciutadana de Promoció, Igualtat Sexual
i Autoajuda Portadors SIDA, relativa al desinterès per part del
Govern Balear per la prevenció de la malaltia de la SIDA.

Aquesta petició s'examinà a la sessió de la Comissió de
Peticions celebrada el dia 10 d'octubre del 1991.

Per votació es va acordar sol.licitar informació al
Govern perquè doni la seva opinió respecte a la no col.laboració
amb l'esmentada Associació i passar als Grups Parlamentaris la
documentació necessàries perquè puguin emprendre les iniciatives
que considerin pertinents.

Amb data 16 d'octubre del 1991 es va remetre al Govern
de la Comunitat Autònoma (NºR.G.S.2150/91) l'acord de la
Comissió, així com als Grups Parlamentaris (Núm. R.G.S.2151/91
al 2154/91 de 16 d'octubre).

El Govern de la Comunitat Autònoma va remetre la
informació sol.licitada el 17 de desembre NºR.G.E.3291/91.

La Mesa del Parlament en sessió celebrada dia 12 de maig
de 1992, es va donar per assabentada del contingut de l'escrit R.G.E.
núm. 2066/92 de dia 6 de maig, presentat per ARRELS, mitjançant
el qual comuniquen la dissolució d'aquesta organització.

* Petició Nº R.G.E. 1517/91.-

Petició formulada per l'Ajuntament de Ceuta, sol.licitant
suport per les legítimes reivindicacions autonòmiques d'aquesta
ciutat.

Una vegada examinada la petició a la sessió de la
Comissió celebrada dia 10 d'octubre del 1991, s'acordà passar còpia
als Grups Parlamentaris per tal de que manifestin la seva
complacència o divergència, així com a l'Ajuntament de Ceuta.

L'acord adoptat per la Comissió fou complimentat
mitjançant els escrits dirigits als Grups Parlamentaris Nº R.G.S.
2142/91 a 2145/92 de 16 d'octubre i a l'interessat NºR.G.S. 2211/91
de 22 d'octubre.

* Petició Nº R.G.E. 1547/91.-

Petició formulada per l'Ajuntament de Melilla, sol.licitant
suport per les legítimes reivindicacions autonòmiques d'aquesta
ciutat.

Una vegada examinada la petició a la sessió de la
Comissió celebrada dia 10 d'octubre del 1991, s'acordà passar còpia
als Grups Parlamentaris per tal de que manifestin la seva
complacència o divergència, així com a l'Ajuntament de Melilla.

L'acord adoptat per la Comissió fou complimentat
mitjançant els escrits dirigits als Grups Parlamentaris Nº
R.G.S.2142/92 a 2145/92 de 16 d'octubre i a l'interessat Nº
R.G.S.2199/92 de 21 d'octubre.

* Petició Núm. 1615/91.

Petició formulada pels Srs. Lluís Fermin del Aguila López
i Rafael Muñiz García, actuant com a representants de les
companyies mercantils "Centro Internacional de Transacciones,
S.A." respectivament, per la qual sol.liciten l'exclusió dels terrenys
del Sector Cala Falcó de la declaració com Àrea Natural d'Especial
Interès.

La Comissió de Peticions en sessió celebrada dia 10
d'octubre, acorda donar-ne trasllat als Grups Parlamentaris i al
Govern de la Comunitat Autònoma perquè puguin adoptar les
iniciatives que trobin pertinents.

L'acord adoptat per la Comissió fou complimentat
mitjançant la remissió als Grups Parlamentaris dels escrits NºR.G.S.
2146/91 a 2149/91, de data 16 d'octubre del 1991.
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* Petició Núm. 1725/91.

Presentada pel Sr. Enrique Amaya Escudé, President de
l'Associació Cultural Gitana.

S'examinà a la sessió de la Comissió de Peticions,
celebrada dia 20 de novembre del 1991 i després d'un breu debat
amb discrepàncies d'opinió, se sotmeté a votació la conveniència
o no de comparèixer alguns dels seus responsables. Una vegada
posada a votació, resulta rebutjada la proposta.

S'acorda donar còpia als Grups Parlamentaris, així com
de manifestar al President de l'Associació Cultural Gitana,
l'assumpció de la seva preocupació, així com de transmetre-li la
solidaritat del Parlament d'aquestes Illes i l'esperança de que en
aquesta Comunitat no es produeixin mai manifestacions injustes
i contràries al col.lectiu que representen.

L'acord adoptat per la Comissió fou complimentat
mitjançant la remissió als Grups Parlamentaris dels escrits 

Núms. 2957/91 a 2960/91 amb data 27 de novembre i a
l'interessat l'escrit Núm. 3010/91 amb data 2 de desembre.

* Petició Núm. 1937/90 i 2009/90.

Les Peticions formulades per el Sr. Ernest Escandell i
Colom, relatives a la problemàtica de l'Hospital Psiquiàtric de
Palma de Mallorca, s'examinaren a la sessió de la Comissió de
Peticions, celebrada dia 20 de novembre del 1991. Després d'un
breu debat amb discrepàncies d'opinió, referents a que s'ha de
notificar al Sr. Escandell que ja la Comissió es va dirigir al
Consell Insular de Mallorca i al Fiscal Cap amb uns escrits datats
els anys 1988 i 1989 amb aquest mateix sentit, i que no es poden
reiterar indefinidament les peticions, com es el cas.

Es sotmeté a votació i s'aprovà l'acord de fer saber al
peticionari que definitivament s'ha arxivat l'expedient pels motius
esmentats.

L'acord adoptat per la Comissió fou complimentat
mitjançant la remissió a l'interessat de l'escrit 3009/91 amb data 2
de desembre.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11  de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 1036/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
foment i regulació del voluntariat social de les Illes Balears.

Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Exposició de motius.-

A la nostra societat és freqüent la presència de persones
que de manera lliure, voluntària i compromesa lluiten per la millora
de les condicions de vida i per la solidaritat.

Són nombroses les organitzacions a cadascuna de les illes
de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca que amb una tradició
més o menys llunyana han anat configurant un important teixit
social a distints àmbits i sectors de la nostra societat, configurant un
dels eixos de la nostra identitat.

La presència creixent del voluntariat social és palesa a
nombroses activitats i programes que tenen com a factor la
solidaritat.

Tant a la joventut com entre els adults i la gent gran o la
tercera edat, hi trobam importants col•lectius organitzats i persones
que donen una resposta cívica i voluntària a nombrosos problemes
existents a la nostra societat.

A partir de la realitat i de la convicció de la importància
del voluntariat social a la nostra societat, és quan es creu necessari
que es fomenti la presència i es garanteixi l'actuació d'aquest
voluntariat sense caure en estructures burocràtiques ofegadores de
les iniciatives que sorgeixen de la societat, sinó promovent una
estructura àgil i dinàmica amb la finalitat del foment, la potenciació,
la regularització i la coordinació del voluntariat social a les Illes
Balears.

Aquests objectius no han de substituir les responsabilitats
que tenen les institucions públiques de garantir els serveis I la
seguretat social a tota la població.

Article 1.- Finalitat i objecte de la llei.

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears reconeix
el valor social i la funció de l'activitat del voluntariat social i creu
necessari el seu foment, com a expressió de participació, solidaritat
i pluralisme, promovent el desenvolupament, salvaguardant la seva
autonomia i afavorint la seva aportació originària per a la
consecució de finalitats de caràcter social, cívic i cultural.

2.- La present llei estableix els principis que hauran de
regular les relacions entre les administracions públiques de la CAIB
i les organitzacions de voluntariat social, així com els criteris als
quals hauran d'adequar-se l'administració autonòmica i la local.

3.- La present llei crea la Coordinadora d'organitzacions
de voluntariat social de les Illes Balears.
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Article 2.- 

1.- Als fins de la present llei, per activitats de voluntariat
s'ha d'entendre la prestada de manera personal i gratuïta, a través
de l'organització a la qual pertany el voluntari, sense cap fi de
lucre, ni tan sols indirecte i exclusivament amb fins de solidaritat,
i sense entrar en interferències amb els sectors professionals.

2.- L'activitat del voluntariat no pot ser retribuïda ni tan
sols pel mateix beneficiari. Al voluntari sols li pot abonar la
mateixa organització a la qual pertany, les despeses produïdes per
l'activitat desenvolupada, fins dels límits que prèviament hauran
establert les mateixes organitzacions.

3.- La qualitat del voluntariat és incompatible amb
qualsevol tipus de relació de treball subordinat o autònom i amb
qualsevol altra relació de contingut patrimonial amb l'organització
de la qual forma part.

Article 3.- Organitzacions de voluntariat.

1.- Es considera organització de voluntariat qualsevol
organisme lliurement constituït amb la finalitat de desenvolupar
l'activitat descrita a l'article 2, servint-se de manera determinant
i prevalent, de les prestacions personals, voluntàries i gratuïtes
dels mateixos membres d'aquesta.

2.- Les organitzacions de voluntariat poden assumir la
figura jurídica que considerin més adequada per a l'obtenció dels
seus fins, excepte el límit imposat per l'adequació a l'objectiu
solidari.

3.- En els acords dels membres, a l'acta de constitució o
en els estatuts, a més del que disposa el Codi Civil per a les
diverses figures jurídiques que assumeix l'organització, han d'estar
expressament previstes l'absència de fins de lucre, la democràcia
de l'estructura, els drets individuals dels voluntaris, l'electivitat i
la gratuïtat de les càrregues associatives, així com la gratuïtat de
les prestacions proporcionades pels membres, els criteris
d'admissió i exclusió d'aquests darrers, les seves obligacions i
drets. A més, han d'establir-se l'obligació de la realització de fer
balanç, del qual han de resultar els béns, les contribucions o els
legats rebuts, així com les modalitats d'aprovació d'aquest per part
de l'assemblea dels membres.

4.- Les organitzacions de voluntariat poden tenir
treballadors o valer-se de prestacions de treballadors autònoms
exclusivament dins dels límits necessaris per al seu funcionament
normal o que es necessiti per qualificar o especialitzar les
activitats per elles desenvolupades.

5.- Les organitzacions desenvoluparan activitats de
voluntariat mitjançant estructures pròpies o en les formes previstes
per la llei, dins de l'àmbit d'estructures públiques o convengudes
amb aquestes, mitjançant convenis de col•laboració.

Article 4.- Assegurança dels membres d'organitzacions
de voluntariat.

1.- Les organitzacions de voluntariat han d'assegurar els
propis membres que desenvolupin activitats de voluntariat, contra
els accidents i les malalties que es relacionin amb el
desenvolupament d'aquestes, així com per la responsabilitat civil
davant tercers.

2.- La Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern de les
Illes Balears arbitrarà els mecanismes adients per simplificar i
abaratir les assegurances individuals o col•lectives del voluntariat
social.

Article 5.- Recursos econòmics.

1.- Les organitzacions de voluntariat obtindran els
recursos econòmics per al seu funcionament i desenvolupament de
la pròpia activitat a partir de:

a) Contribucions del Govern de la Comunitat Autònoma.
b) Contribucions dels consells insulars.
c) Contribucions dels ajuntaments.
d) Contribucions de l'Estat.
e) Contribucions d'organismes internacionals.
f) Contribucions d'ens o d'institucions públiques.
g) Contribucions dels membres.
h) Contribucions de particulars.
i) Donacions i legats testamentaris.
j) Abonaments obtinguts per convenis.
k) Rendiments que generin les activitats de les

organitzacions de voluntariat.

2.- Les organitzacions de voluntariat, exemptes de
personalitat jurídica, inscrites en els registres indicats a l'article 6,
podran adquirir béns mobles registrats i béns immobles que es
necessitin per al desenvolupament de la seva pròpia activitat. A
més, podran acceptar donacions i, amb benefici d'inventari, legats
testamentaris, destinant els béns rebuts i les seves rendes
exclusivament a la consecució de les finalitats previstes als estatuts.

3.- Els béns indicats a l'apartat 2 seran assignats a les
organitzacions.

4.- En cas de dissolució, cessament o extinció de les
organitzacions del voluntariat, i independentment de la seva forma
jurídica, els béns que restin després de concloure la liquidació seran
retornats a altres organitzacions de voluntariat que operin en el
mateix sector, segons les indicacions contingudes en els estatuts. Si
aquestes no existissin, aquests béns passarien a ser propietat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 6.- Registres de les organitzacions del voluntariat.

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears regularà
l'establiment i la conservació dels registres generals de les
organitzacions de voluntariat, en coordinació amb els consells
insulars i els ajuntaments.

2.- La inscripció en els registres és condició indispensable
per accedir a les subvencions públiques així com per estipular els
convenis i per beneficiar-se d'exempcions fiscals, segons les
disposicions contingudes als articles 7 i 8 respectivament.

3.- Tendran dret a inscriure's en els registres les
organitzacions de voluntariat que tenguin els requisits indicats a
l'article 3 i que adjuntin amb sol•licitud còpia de l'escriptura de
constitució i dels estatuts.

4.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears
determinarà els criteris per a la revisió periòdica dels registres amb
la finalitat de verificar la permanència dels requisits i el
desenvolupament efectiu de l'activitat de voluntariat per part de les
organitzacions inscrites.
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5.- Contra la resolució de denegació de la inscripció
s'admetrà recurs, en el termini de trenta dies.

6.- Les organitzacions inscrites en els registres estaran
obligades a conservar la documentació corresponent a les entrades
indicades a l'article 5, apartat 1, amb la indicació nominativa dels
donants.

Article 7.- Convenis.

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
consells insulars, els ajuntaments i la resta d'administracions
públiques podran establir convenis amb les organitzacions de
voluntariat inscrites als registres assenyalats a l'article 6, i que
demostrin aptitud i capacitat operativa.

2.- Els convenis hauran de contenir disposicions
orientades a garantir l'existència de les condicions necessàries per
desenvolupar amb continuïtat les activitats objecte de conveni així
com el respecte dels drets i de la dignitat dels usuaris. A més,
hauran de preveure formes de verificació de les prestacions i de
control de la seva qualitat així com la modalitat de l'abonament de
les despeses.

3.- La cobertura d'assegurances, indicada a l'article 4, i
les despeses corresponents seran a càrrec de l'organisme amb qui
s'estipula el propi conveni.

Article 8.- Facilitats fiscals.

1.- Les organitzacions de voluntariat social previstes a
la present llei estaran exemptes de les taxes i dels tributs
dependents de l'administració autonòmica.

2.- El Govern de les Illes Balears gestionarà l'exempció
dels imposts i de les taxes estatals i de les administracions locals
per a les organitzacions de voluntariat social previstes a la present
llei.

Article 9.- Foment i regulació.

1.- El Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i els ajuntaments salvaguardaran l'autonomia de l'organització i
d'iniciativa del voluntariat afavorint-ne el foment i
desenvolupament.

2.- En concret, regularan:

a) Les modalitats a les quals hauran d'atendre les
organitzacions per al desenvolupament de les prestacions que
constitueixen l'objecte de l'activitat de voluntariat, dins de les
estructures públiques i dins d'estructures convengudes amb la
CAIB i/o amb les entitats locals.

b) Les formes de participació consultiva de les
organitzacions inscrites en els registres als quals es fa referència
a l'article 6, per a la programació de les intervencions en els
sectors en què actuen.

c) Els requisits i els criteris que donen títol de prioritat
en l'elecció de les organitzacions per a l'estipulació dels convenis.

d) Els òrgans i les formes de control, segons el que
preveu l'article 6.

e) Les formes de finançament i sosteniment de les
activitats de voluntariat.

f) La participació dels membres de les organitzacions de
voluntariat, inscrites en el registre a què es fa referència a l'article
6, en cursos de formació, qualificació i reciclatge professional
desenvolupats o promoguts per la CAIB o les entitats locals.

Article 10.- Coordinadora d'organitzacions de voluntariat
social de les Illes Balears.

1.- El Govern de les Illes Balears crearà la Coordinadora
d'organitzacions de voluntariat social de les Illes Balears, adscrita
a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

2.- Aquesta coordinadora serà presidida pel Conseller de
Sanitat i seguretat Social o, en defecte d'aquest, pel Director
General d'Acció Social, i constituïda per un representant de cada
consell insular i sis representants de les organitzacions que operin
a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inscrites en
el registre a què fa referència l'article 6, i per dos experts elegits pels
representants de les organitzacions, a proposta de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social i dels consells insulars. Així mateix,
tendrà un secretari nomenat per la Coordinadora.

3.- Els representants de les organitzacions de voluntariat
seran elegits de la manera en què es prevegi reglamentàriament
entre les organitzacions de voluntariat inscrites en el registre.

4.- La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social dotarà del
personal i dels mitjans necessaris per acomplir les funcions de les
quals és responsable.

Article 11.- Objectius de la Coordinadora d'organitzacions
de voluntariat social.

La Coordinadora d'organitzacions de voluntariat social té
com a objectius:

1.- La promoció i el foment del voluntariat.
2.- La planificació de l'acció del voluntariat, respectant la

voluntat i la independència de les organitzacions de voluntaris.,
3.- Coordinar els distints programes de l'acció del

voluntariat que incideixin en els distints àmbits d'actuació de les
institucions públiques de la Comunitat Autònoma.

4.- L'establiment de criteris de la distribució dels recursos
materials de què disposa la Comunitat Autònoma i la fixació
d'orientacions generals al respecte.

5.- Vetllar per la no interferència entre el sector
professional i el voluntariat.

Article 12.- Funcions de la Coordinadora d'organitzacions
de voluntariat social.

La Coordinadora d'organitzacions de voluntariat social té
les funcions següents:

a) Fomentar la solidaritat en el si de la societat civil
mitjançant la col•laboració del voluntariat.

b) Realitzar el cens de les organitzacions de voluntariat i
la difusió del coneixement de l'activitat per elles desenvolupada.

c) Promoure estudis a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a la resta de l'Estat i a l'estranger.
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d) Proporcionar qualsevol element d'utilitat per a la
promoció i el desenvolupament del voluntariat.

e) Aprovar projectes experimentals elaborats, inclòs en
col•laboració amb entitats locals, per organitzacions inscrites en
el registre a què es fa referència a l'article 6, per fre front a
emergències socials i per afavorir l'aplicació de metodologies
d'intervenció especialment avançades.

f) Propugnar projectes de solidaritat i cooperació
internacional.

g) Oferir sosteniment i assessorament per a projectes
d'informatització i de base de dades en els sectors de competència
de la present llei.

h) Publicar un informe biennal sobre l'evolució i l'estat
del voluntariat, així com de l'actualització de prestacions de
serveis.

j) Publicar un butlletí informatiu i promoure altres
iniciatives orientades a la formació de notícies relacionades amb
l'àmbit del voluntariat.

k) Promoure, amb una freqüència triennal, una
conferència del voluntariat, en la qual hi participin totes les
organitzacions i les institucions públiques.

l) Gestionar les subvencions i ajudes de les
administracions públiques per a les organitzacions de voluntariat.

m) Procurar la utilització racional dels recursos tècnics
de què disposen les administracions públiques als efectes de la
present llei.

3.- S'institueix, dependent de la Direcció General
d'Acció Social, el fons per al desenvolupament del voluntariat,
orientat a sostenir financerament els projectes i les activitats
previstes a la present llei.

Article 13.- Dotació pressupostària.

El Govern de les Illes Balears preveurà per a l'exercici
pressupostari següent al de l'aprovació de la present llei les
dotacions econòmiques necessàries.

Disposició transitòria.-

En el termini d'un any des de l'aprovació de la present
llei, el Govern de les Illes Balears remetrà a la Comissió Tècnica
Interinsular una proposta de text articulat d'un projecte de llei
d'atribució d'aquestes competències als consells insulars.

Disposició final primera.-

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè a l'àmbit
de les seves competències dicti les normes necessàries per al
desenvolupament i aplicació de la present llei.

Disposició final segona.-

Aquesta llei entrarà en vigència el dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. 

Palma, 10 de març del 1993.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1088/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, al
Govern de la CA , relativa a criteris lingüístics de selecció del
personal i ús de la llengua catalana a l'administració autonòmica.
(Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1104/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a incendis forestals. (Mesa de 16 de
març del 1993).

Palma, a 17 de març del 1993.
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 PSM i EEM interpel•la el Govern sobre els criteris
lingüístics de selecció del personal i ús de la llengua catalana a
l'administració autonòmica.

Motius: La darrera convocatòria d'oposicions a
l'administració autonòmica han posat de manifest l'escàs interès del
Govern de les Illes Balears per tal de fer progressiu l'ús del català
a l'àmbit oficial administratiu.

Palma, a 11 de març del 1993.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent Interpel•lació perquè sigui debatuda al Ple de
la Cambra.

El Pla general de defensa contra incendis forestals de la
Comunitat Autònoma, elaborat l'any 1988 per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca té una execució difícil i de vegades
contradictòria, que té com a darrer exponent la campanya del 1992,
qualificada com la pitjor dels dotze darrers anys, per tot això el
Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre incendis forestals.

Palma, a 11 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1102/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 258/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
política general en matèria de biblioteques. (Mesa de 16 de març
del 1993).

RGE núm. 1103/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3703/92, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la
política del Govern de la CAIB en matèria d'inversions en indústria
i comerç durant el 1992. (Mesa de 16 de març del 1993).

Palma, a 17 de març del 1993.
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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 258/93,
sobre política general en matèria de biblioteques, la següent
MOCIÓ:

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Instar el Govern de la Comunitat Autònoma que, en
el termini de sis mesos, presenti al Parlament el projecte de llei de
biblioteques de les Illes Balears.

2.- Interessar del Govern de la Comunitat Autònoma
l'anul•lació de l'acord pres pel Consell de Govern en sessió de 3
de juny del 1992, relatiu a l'adquisició d'un immoble situat en el
carrer de Can Sales, cantonada Santa Creu i Porta de Santa
Catalina -Palma-, denominat Can Sales, destinat a biblioteca de la
CAIB, per valor de 397 milions de pessetes.

3.- Sol•licitar del Govern de la Comunitat Autònoma que
iniciï immediatament les gestions pertinents amb el Consell
Insular de Mallorca i el Ministeri de Cultura per tal que la nova
biblioteca pública de Mallorca sigui situada a la seu del Consell
Insular de Mallorca -carrer Palau Reial, 1, Palma-, edifici que
mantendria, d'altra banda, el seu caràcter representatiu de la
institució insular.

Palma, a 11 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
3703/92, sobre la política del Govern de la CAIB en matèria
d'inversions en indústria i comerç durant el 1992, la següent
MOCIÓ:

1.- El Parlament de les Illes Balears valora molt
negativament que la gran part d'inversions de la Conselleria de
Comerç i Indústria s'efectuïn els dos últims mesos de l'any 1992,
mentre el sector industrial i comercial de Balears passa per
dificultats.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç i Indústria a concretar molt més ràpidament les inversions
previstes per al 1993.

3.- El Parlament de les Illes Balears valora negativament
que el Govern de la Comunitat Autònoma, amb més d'un any de
endarreriment, encara no hagi presentat a la Cambra el Llibre Blanc
d'Indústria.

4.- El Govern de la Comunitat Autònoma en el termini de
tres mesos presentarà al Parlament una comunicació en matèria de
política d'adquisició i promoció de sòl industrial.

5.- El Govern de la Comunitat Autònoma presentarà el Pla
de reindustrialització en el termini d'un mes al Parlament i hi
destinarà 500 milions de pessetes a l'exercici del 1993, sense que
això vagi en detriment de les partides pressupostàries d'aquesta
conselleria.

Palma, a 11 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, ha acordat d'atendre parcialment
la sol•licitud de reconsideració de l'acord adoptat per la Mesa en
relació a l'admissió a tràmit de la Moció RGE núm. 724/93 (BOPIB
núm. 70, de 12 de març del 1993), en el sentit d'admetre'n a tràmit els
punts 2, 3, 4 i 12, amb la qual cosa el text que se sotmetrà a debat i
aprovació és el següent:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 390/93,
relativa a les mesures i propostes que pensa dur a terme per fer front
a l'actual crisdi política, econòmica i social, la següent MOCIÓ:

1.- El Govern de la Comunitat posarà immediatament en
funcionament els mecanismes necessaris per a l'elecció dels
membres de la Sindicatura de Comptes, que s'efectuarà abans de dos
mesos.

2.- El Govern de la Comunitat proposarà, mitjançant una
comunicació al Parlament un calendari legislatiu per a la
transferència de competències als Consells Insulars.

3.- El Govern de la Comunitat, i mentre duri el procés de
negociació amb l'Administració de l'Estat de les transferències
previstes a la Llei Orgànica de 23 de desembre del 1992 i la futura
reforma de l'Estatut d'Autonomia, presentarà al Parlament a l'inici
de cada període de sessions, una comunicació que contengui l'estat
i el desenvolupament de les negociacions.
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4.- El Govern de la Comunitat destinarà 5.000 milions
de pessetes, distribuïts en deu anys, per subvencionar interessos en
la compra d'habitatges nous o en rehabilitació, incrementant
l'oferta del conveni amb el MOPU.

5.- El Govern de la Comunitat transferirà 1.000 milions
de pessetes de despeses corrents als ajuntaments destinats a
inversions en infrastructures públiques bàsiques.

6.- El Govern de la Comunitat convocarà abans de tres
mesos el major nombre possible de projectes d'inversió prevists
per al 1993.

7.- El Govern de la Comunitat posarà en funcionament
el segon pla de millora d'infrastructures i embelliment de zones
turístiques, donant prioritat a aquells projectes que donin major
ocupació de mà d'obra.

8.- El Govern de la Comunitat presentarà un pla de
formació ocupacional que comprengui el sector turístic, industrial
i agrícola.

9.- El Govern de la Comunitat elaborarà juntament amb
els agents socials un pla de competitivitat de l'economia balear a
nivell insular.

10.- El Govern de la Comunitat definirà amb els agents
econòmics i socials els sectors d'actuació prioritaris per aplicar les
subvencions de circulant i els avals de la Societat de Garanties
Recíproques.

11.- El Govern de la Comunitat establirà urgentment un
sistema de participació social, centrals sindicals, associacions
empresarials, PIMES, etc., amb la finalitat d'obtenir el màxim
consens en les actuacions. En aquest sentit, el millor instrument
seria el Consell Econòmic Social.

Palma, a 5 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos. 

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1023/93, de la Diputada Hble. Sr. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a garanties
analítiques de les aigües residuals de la depuradora per al rec del
camp de golf de Llucalari a Alaior. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1024/93, de la Diputada Hble. Sr. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a expedients
sancionadors que ha resolt la Comissió balear de Medi ambient el
1992. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1061/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a permisos i inspeccions
al Bar Restaurant Salaria de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 16
de març del 1993).

RGE núm. 1062/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a permisos del Bar
Restaurant Salaria de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 16 de març
del 1993).

RGE núm. 1063/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a consorci de formació
ocupacional. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1064/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a arrabassament de
vinya. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1065/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a control de la
presència de nitrats i/o nitrits en les aigües de la CAIB. (Mesa de 16
de març del 1993).

RGE núm. 1066/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos de formació
professional agrària. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1067/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pesca, talles anti-
reglamentàries. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1068/93, de la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a empreses
d'Eivissa i Formentera que han concertat o sol•licitat informació a
l'Institut Balear de Disseny durant el 1992. (Mesa de 16 de març del
1993).

RGE núm. 1069/93, de la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
Moda Adlib a la Inter Moda (Setmana Internacional de la Moda).
(Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1080/93, de la Diputada Hble. Sra. Maria
Antònia Vadell, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
avaluacions de les repercussions sobre el medi ambient de la
carretera Deià-Sóller. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1084/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a conservació,
consolidació i tancament de jaciments arqueològics. (Mesa de 16 de
març del 1993).

RGE núm. 1085/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a inversions en
el foment de la creativitat artística. (Mesa de 16 de març del 1993).

Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quines garanties analítiques del compliment del Decret
13/1992, de 13 de febrer, pel qual es regula l'evacuació
d'abocaments líquids procedents de plantes de tractament d'aigües
residuals urbanes, presenta l'empresa PECARPA, SA, en
sol•licitar a la Junta d'Aigües, concessió d'aigües residuals
procedents de depuradora, expedient ref. 522/4, per al rec del
camp de golf de Llucalari a Alaior?

Palma, a 5 de març del 1993.
La Diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants expedients sancionadors ha resolt la Comissió
Balear de Medi Ambiental el 1992?

Quines són les empreses sancionades i els motius de
cadascun dels expedients sancionadors?

Quina és la resolució, les sancions o les actuacions, en
cada cas, per part de la Comissió Balear de Medi Ambient? 

Palma, a 8 de març del 1993.
La Diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Amb quins permisos compta el Bar Restaurant Salaria
de Sant Antoni de Portmany en matèria de sanitat?

Amb quina data s'han fet les inspeccions corresponents?

Palma, a 5 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Amb quins permisos compta el Bar Restaurant Salaria
de Sant Antoni de Portmany de la Conselleria de Turisme?

Palma, a 5 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Amb data 23 de juliol del 1992 es va crear el consorci per
al desenvolupament de la formació ocupacional.

Quines institucions integren aquest consorci?

Quantes institucions i persones físiques i jurídiques
privades han sol•licitat formar part d'aquest consorci com a
membres adherits?

Quantes reunions ha efectuat el consorci d'ençà de la seva
creació?

Palma, a 8 de març del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Darrerament han aparegut dades espectaculars sobre
l'arrabassament de vinya a les Balears, en les quals s'assegurava que
aquest cultiu s'havia reduït en més de 2.500 has., sense que cap
portaveu de la Conselleria d'Agricultura i Pesca no les hagi
desmentides.

Quines dades té l'esmentada conselleria en relació amb
l'extensió de terres dedicades al cultiu de la vinya en els anys 1988
al 1992?

Quantes sol•licituds ha rebut i s'han atès relatives a
l'arrabassament de vinya per tal d'acollir-se als ajuts comunitaris?

A quina extensió de terra fan referència?

A quin import han pujat els ajuts concedits -amb relació
individualitzada?

- Sap aquesta conselleria quins són els cultius substitutoris
introduïts a les terres acollides a les mesures?

Palma, a 8 de març del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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El passat mes de desembre aparegué a distints mitjans de
comunicació una notícia sobre la possibilitat que l'excés de nitrats
de l'aigua podia provocar càncer d'estómac i que la Conselleria
comprovaria la veracitat o no d'aquesta hipòtesi.

Té la Conselleria conclusions sobre la qüestió?

Pensa fer alguna actuació per tal de controlar la
presència de nitrats i/o nitrits en les aigües -incloses les de
consum- que es detecten a molts d'indrets de la Comunitat, i
principalment en el medi rural?

Palma, a 8 de març del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els cursos de formació professional agrària
realitzats durant l'exercici del 1992?

Palma, a 8 de març del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El 29 de maig del 1991, el Director General de Pesca
signà una resolució de 1991-1992 per la qual s'aprovà la revisió
dels acords de la pesca d'encerclament.

Quantes i quines empreses tenen autorització de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per a la captura i
comercialització d'exemplars de talla anti-reglamentària de boga,
sorell, sardina, alatxa i aladroc?

Té compromís de les confraries de pescadors per tal de
vigilar el desembarcament d'aquestes captures?

Existeixen informes de les confraries de pescadors per
tal de vigilar el desembarcament d'aquestes captures?

Existeixen informes de les confraries confirmant el
compliment de la resolució, especificant empreses i tipus de
captures per dia?

Hi ha denúncies de les confraries per produir-se
incompliments a la resolució assenyalada?

Quantes actes d'inspecció s'han aixecat durant la
vigència d'aquesta resolució en relació amb el seu contingut?

S'han iniciat els expedients corresponents? Amb quins
resultats?

Quina ha estat l'actuació de la inspecció quant al fet
generalitzat de comercialitzar algunes espècies -sardina, aladroc,
etc.- amb talla anti-reglamentària procedents de la península?

Quines dades estadístiques té l'esmentada conselleria dels
acords de revisió de la pesca d'encerclament que promou la Direcció
General d'ençà 1987?

Palma, a 8 de març del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes empreses del sector moda o del sector comerç
han concertat o sol•licitat informació a l'Institut Balear de Disseny
pel que fa al passat any 1992 i a l'àmbit de les illes d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 8 de març del 1993.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Els passats dies, del 18 al 21 de febrer es va celebrar a
Madrid la Setmana Internacional de la Moda (Feria Internacional de
la Moda Masculina, de la femenina; Feria de la Asociación de
Importadores i Feria de la Moda Pronta).

Quina participació hi va haver per part del sector moda
tèxtil d'Eivissa (Moda Adlib) i del seu Patronat Insular de la Moda?

Palma, a 8 de març del 1993.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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S'han fet les avaluacions de les repercussions sobre el
medi ambient del projecte de la carretera Deià-Sóller, d'acord amb
la Directiva del Consell de les comunitats europees de dia 27 de
juny del 1985, 85/377-/CEE?

Palma, a 11 de març del 1993.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines han estat les actuacions de conservació,
consolidació i tancament de jaciments arqueològics des de l'any
1989 fins a l'actualitat que ha realitzat la Conselleria de Cultura?

Quins han estat els jaciments i quina la quantitat
destinada a cadascun?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines inversions s'han realitzat en el foment de la
creativitat artística des de l'any 1989 fins a l'actualitat, detallant la
quantitat i a qui s'han comprat?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1011/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvenció a Ona,
revista en llengua catalana. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1012/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
aprovació i publicació de l'ordre que ha de regular les ajudes
previstes referents al Pla de comerç. (Mesa de 16 de març del
1993).

RGE núm. 1019/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si són
efectivament 1.489 milions la quantia que dedicà el Govern de la
CAIB al Pla de reindustrialització durant els anys 1987-1991. (Mesa
de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1020/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a davallament de pedres
a l'autovia central Palma-Inca. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1021/93, del Diputat Hble. Sr. Damià Pons, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a per què no contesta el
Govern de la CA a les sol•licituds de documentació. (Mesa de 16 de
març del 1993).

RGE núm. 1022/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Moll, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quan estarà acabat
l'estudi sociològic sobre la joventut de les Illes Balears. (Mesa de 16
de març del 1993).

RGE núm. 1039/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a control dels horaris dels
funcionaris. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1042/93, del Diputat Hble. Sr. Miquel Pascual,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a posada en funcionament del
túnel de Sóller. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1070/93, del Diputat Hble. Sr. Albert Moragues,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió d'un crèdit de
250 milions de pessetes de la Cooperativa ramadera de Menorca
(Coinga). (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1096/93, del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a solució al creuament de
la carretera de la Savina a la Mola. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1097/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
expedients per a modernització no atesos. (Mesa de 16 de març del
1993).

RGE núm. 1098/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió
de 94 milions de pessetes en matèria de comerç. (Mesa de 16 de març
del 1993).

RGE núm. 1099/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió
de 47 milions de pessetes en matèria de comercialització de productes
de les Illes Balears. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1100/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si ha
pagat la Conselleria de Comerç i Indústria els 51 milions de pessetes
dels estudis que va encarregar sobre el sector de comerç. (Mesa de
16 de març del 1993).

RGE núm. 1101/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat
de fase "P" dels capítols d'inversions 6 i 7 de la Conselleria de
Comerç i Indústria. (Mesa de 16 de març del 1993).

Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per què el Govern de la Comunitat Autònoma no inserta
publicitat institucional ni atorga cap tipus d'ajuda a la revista
mensual Ona. Quaderns de debat, publicada a Palma des de l'any
1992, editada per Fundescoop-Balears, redactada íntegrament en
llengua catalana?

Palma, a 5 de març del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa la Conselleria de Comerç i Indústria aprovar
i publicar l'ordre que ha de regular les ajudes previstes referents
al Pla de comerç?

Palma, a 5 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Són efectivament 1.489 milions la quantia que dedicà el
Govern de la CAIB al Pla de reindustrialització durant els anys
1987-1991, tal i com va expressar el Conseller de Comerç i
Indústria a la sessió informativa de la Comissió d'Economia del
Parlament en data 12 de maig del 1992?

Palma, a 4 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori per evitar els davallaments de pedres que es
produeixen a l'autovia central Palma-Inca al punt denominat coll des
Pou?

Palma, a 9 de març del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Per què no contesta el Govern de la Comunitat Autònoma
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 3697/92, sobre la relació
d'escultures situades a les autovies de Mallorca?

Palma, a 9 de març del 1993.
El Diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quan estarà acabat l'estudi sociològic sobre la joventut de
les Illes Balears que es realitza per encàrrec de la Conselleria
Adjunta a la Presidència?

Palma, a 8 de març del 1993.
El Diputat:
Josep Moll i Marquès.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quins criteris segueix el Govern per tal de controlar els
horaris dels funcionaris que ocupen càrrecs públics a l'administració
autonòmica?

Palma, a 10 de març del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.



2300 B.O.P.I.B. Núm.72 - 19 de març del 1993

Quan creu el Govern que es posarà en funcionament el
túnel de Sóller?

Palma, a 10 de març del 1993.
El Diputat:
Miquel Pascual i Amorós.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Amb quines condicions gestiona un crèdit de 250
milions de pessetes de la Cooperativa ramadera de Menorca
(Coinga) la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, a 10 de març del 1993.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori del Govern de la CA la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina solució pensa donar la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori al creuament que hi ha a la
carretera PM 820 de la Savina a la Mola al seu pas per Sant
Francesc Xavier i quan pensa que es durà a terme?

Palma, a 10 de març del 1993.
El Diputat:
Victor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quants dels expedients que van demanar suport per
modernització tecnològica a la Conselleria de Comerç i Indústria
no es van atendre l'any 1992?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Dels 400 milions de pessetes d'inversions en matèria de
comerç l'any 1992 que va dir el Conseller de Comerç i Indústria al
Parlament el passat 9-3-93, en què va invertir els 94 que no va
explicar?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Dels 251 milions de pessetes d'inversions en matèria de
comercialització de productes de les Illes Balears l'any 1992 que va
explicar el Conseller de Comerç i Indústria al Parlament el passat
9-3-93, en què va invertir els 47 que no va detallar?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Ha pagat la Conselleria de Comerç i Indústria els 51
milions de pessetes dels estudis que va encarregar sobre el sector de
comerç a càrrec dels pressuposts del 1992?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

A 31 de desembre del 1992, referent als pressuposts de
l'any 1992 de la Conselleria de Comerç i Indústria, dels capítols
d'inversions 6 i 7, quina és la quantitat en fase "P"?

Palma, a 11 de març del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1071/93, de la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Projecte
Home a les illes d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 16 de març del
1993).

RGE núm. 1072/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a taxímetre per als taxis
d'Eivissa. (Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1073/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos per a alumnes
i professionals a Eivissa. (Mesa de 16 de març del 1993).

Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

En relació al problema de la droga i d'acord amb el
conveni subscrit amb el Projecte Home, quan s'iniciaren les
activitats a les illes d'Eivissa i Formentera, a nivell d'informació,
recepció i tractament?

Palma, a 8 de març del 1993.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Pensa el Conseller de Transports i Treball dictar una
normativa per tal que els taxis d'Eivissa incorporin el taxímetre als
seus vehicles?

Palma, a 5 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quants de cursos o accions formatives s'han fet a Eivissa
i a través de quins organismes o institucions?

Quants d'alumnes n'han sortit amb el curs acabat i, per
tant, amb el títol?

Davant la manca de professionals, s'ha pensat fer cursos
per a formadors a Eivissa?

Palma, a 9 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1029/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a foment de l'educació d'adults. (Mesa de 16 de març del
1993).

RGE núm. 1030/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a creació d'una cadena de televisió per satèl•lit en català.
(Mesa de 16 de març del 1993).

RGE núm. 1078/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a creació d'un institut d'investigació i tecnologia turística.
(Mesa de 16 de març del 1993).

Palma, a 17 de març del 1993.
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 proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'obligació del Ministeri d'Educació i Ciència d'adaptar
l'educació de les persones adultes al nou sistema educatiu, en un
moment de retalls pressupostaris, ha portat a un disseny d'un "nou
model d'educació permanent d'adults", basat en l'ensenyament a
distància, que no garanteix el manteniment i desenvolupament de
l'oferta pública de classes presencials per a la formació bàsica del
sistema educatiu, que només s'organitzarà excepcionalment.

Consideram que l'educació ha de formar part de l'oferta
pública d'educació permanent d'adults, però mai no ha de ser una
alternativa a la modalitat presencial on el procés
d'ensenyament/aprenentatge parteix de la comunicació amb els
altres i s'enriqueix amb aquesta interacció.

Els ciutadans tenen dret a una formació de qualitat,
adaptada a les necessitats, tal com diu la LOGSE, i no es plantejable
un ensenyament que discrimini a tots els que no siguin capaços
d'estudiar a distància, ja sigui per dificultats d'aprenentatge o per
altres circumstàncies personals, socials o laborals.



2302 B.O.P.I.B. Núm.72 - 19 de març del 1993

La necessària dotació de recursos suficients en tot
l'ensenyament permanent d'adults del "territori MEC" és l'única
garantia perquè les futures transferències, pel que fa a aquest
ensenyament, no suposin per a les comunitats autònomes i uns
desajusts i desequilibris entre aquestes.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a actualitzar el mapa d'ensenyament de
les Illes Balears, incloent l'educació permanent d'adults i que es
presenti en el termini d'un mes a la Comissió de Cultura del
Parlament.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència a incrementar l'oferta pública de l'educació
permanent d'adults en el respecte del títol III de la LOGSE,
garantint el manteniment i desenvolupament de l'oferta presencial
de tots els nivells educatius, en particular la nova formació bàsica
d'adults.

A augmentar la finançació per permetre la correcta
implantació de la LOGSE, tant el l'oferta pública del MEC com en
la que es realitza a través de convenis i subvencions amb
ajuntaments, comunitats autònomes, agents socials i entitats sense
ànim de lucre.

A adequar els centres d'educació permanent d'adults a
l'actual legislació educativa, sanejar els espais físics i material i
dotar del professoral adequat per adaptar-se al nou sistema
educatiu establint una estructura organitzativa que garanteixi la
participació democràtica en la gestió dels centres.

Menorca, a 9 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Sembla que ens trobam en una etapa històrica en què els
processos de comunicació es manifesten com a processos culturals
centrals en el desenvolupament global (social, econòmic, polític)
de la societat en general, i de les societats en particular. Per tant,
no sols resulta legítim, sinó vitalment imprescindible d'emprendre
estratègies de supervivència col•lectiva a partir estrictament del
camp de la comunicació i de la informació. Volem dir amb això
que avui la principal defensa de la identitat passa per la defensa
d'un espai propi de comunicació, un espai on sigui factible
l'adopció de polítiques específiques de lluita contra les diverses
formes de dependència. Cal, per això, avançar en la construcció
d'un espai comunicacional propi adequat als reptes de la cultura
"mass-mediàtica" d'aquest fi de segle.

I és que la penetració de noves tecnologies en la
comunicació i la informació comporta una profunda transformació
de les estructures socials i culturals, i els reptes tant d'ordre polític
com cultural i lingüístic que planteja aquesta nova realitat obliguen
a emprendre iniciatives de llarg abast que permetin que tots els
potencials tecnològics, socials, culturals i econòmics estiguin
majoritàriament al servei de la comunitat.

És per això que, davant la possibilitat d'adjudicació de
nous canals de televisió per satèl•lit, cal estudiar la creació d'una
cadena de televisió transfronterera en català, en l'àmbit de tots els
països que compartim una mateixa llengua. Aquesta proposta
caldria estudiar-la amb l'ens públic del País Valencià i la Corporació
de Ràdio i Televisió de Catalunya, i amb altres entitats públiques i
privades, que haurien de participar en la seva creació, gestió i
finançament. Entenem que la constitució d'aquest canal per satèl•lit
ajudaria considerablement a la consolidació de l'espai català de
comunicació.

D'acord amb el manament explícit que recull l'article 30
de la Llei 3/1986 de 29 d'abril, de normalització lingüística de les
Illes Balears, quan disposa que "el Govern de la Comunitat
Autònoma ha de dur una política de col•laboració, en matèria de
ràdio i televisió, amb altres comunitats autònomes que tenguin el
català com a llengua pròpia", i, fent-nos ressò de l'esperit de
col•laboració que es deduí de la presentació el passat dia 5 de juny
a Palma de les resolucions de les jornades "Les Illes Oblidades"
organitzades per la fundació Acta i on participaren destacats
responsables de les administracions autonòmiques balear i catalana,
i de la voluntat de treballar conjuntament en el futur expressada pels
presidents Pujol i Cañellas en la recent visita del primer a la nostra
terra, pensam que es fa necessària la presentació d'aquesta
proposició no de llei. Sense que això vulgui dir, ni molt manco,
descuidar les peremptòries exigències d'ampliar l'esquifida i
famolenca presència del nostre idioma a les televisions públiques
estatals i als canals privats, augmentar la presència dels contenguts
referents a la nostra comunitat als canals autonòmics existents que
avui rebem, potenciar les emissores de televisió locals que neixen
seguit seguit arreu de la nostra geografia o, finalment, no descartar
la possibilitat futura de comptar amb una televisió autonòmica
pròpia.

És per això que el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que dugui a terme els estudis pertinents i, si
s'escau, les propostes per a la creació d'una cadena de televisió per
satèl•lit en català, que permeti cobrir l'àmbit de tots els països de
llengua catalana, i iniciï les gestions corresponents amb el Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya i el Consell de la
Generalitat Valenciana, així com amb totes les altres entitats
públiques i privades susceptibles d'estar interessades a participar en
la seva creació, gestió i finançament.

Menorca, a 9 de març del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Els canvis que es donen dins tots els sectors productius
fan que els països o sectors industrials que no entrin dins la cultura
de les noves tecnologies, sense cap dubte quedaran endarrerits a
l'hora de produir uns productes competitius que puguin guanyar
mercats als competidors de cara al futur.

El turisme, indústria de serveis, no es pot veure, tampoc,
allunyat d'aquests nous camins. Per aquests motius, és pel que
proposam aquesta 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Govern de la Comunitat Autònoma crearà en
col•laboració amb la Universitat de les Illes Balears, representants
empresarials, sindicals i persones representatives dins el món
turístic, un institut d'investigació i tecnologia turística, amb la
finalitat de:

a) Fer propostes al sector turístic per fer-lo més
competitiu.

b) Elaborar programes de feina que contemplin nous
mètodes de producció en el sector, amb la finalitat d'incrementar
la qualitat i la rendibilitat en l'empresa.

c) Contemplar la innovació per ser vanguardistes de cara
al futur.

Palma, a 9 de març del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la pregunta RGE núm.3231/92, presentada pel diputat

Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats teatrals.

Les activitats teatrals realitzades per la Conselleria de
Cultura durant l'any 1991:

Circuits de pràctiques teatrals, amb col•laboració amb
els ajuntaments: 17 funcions a 13 municipis.

Cursets de pràctiques teatrals:

- Curset d'endreçament per a actors, professor Pere
Fullana.

- Curset de direcció, professora Leona di Marco.

- Curset de taller de teatre amb teresetes, professor Amand
Gomis.

- Curset d'iniciació a la posada d'escena, professor A.M.
Tomàs.

- Curset taller de construcció de teresetes de cartró,
professor Germanes Folidella.

- Curset de dramatització, professora Guadalupe Márquez.

Les subvencions concedides durant l'any 1991:

Ajuts a agrupacions no professionals: Alberola Ruiz,
Vicente; Mulet Miserol, Onofre; Rog Ramis, Antònia; Bibiloni
Crespí, Pedro; Balaguer Vida, Magdalena; García Julià, Eugenio;
Associació Cultural Voramar; Garcimartín Gómez, Maribel;
Rodríguez Gómez, María Estrella; Berga Cifre, Joan; Serra Capó,
Magdalena; Marí Torres, Francisca; Baltasar Rian, Joan Josep; La
Lluna de teatre; Galmés Truyols, Antònia; Costa Costa, Teresa;
Capellà Ferrà, Lourdes; Associació Cultural Passatemps; Mercè
Recasens, Jaume; Baño Sastre, Josep; Bennàsar Vich, Antoni;
Lacombra García, Joan; APA Son Moroi del CP Sa Coma;
Agrupació Nova Terra de teatre; A. Taller de teatre Picadís.

Ajuts a agrupacions professionals: Grup Cucorba, SL;
Estudi Zero, dues subvenmcions concedides; La Iguana, dues
subvencions concedides.

Ajuts per a taller de pràctiques teatrals: Faidella Mundó,
Joaquina; Vázquez escribano, M. Guadalupe; Gomis Romaguera,
Amand; La Iguana; La Lluna de teatre; Estudi Zero.

L'any 1992 les activitats teatrals realitzades foren:

Circuit itinerant de teatre, en col•laboració amb els
ajuntaments amb un total de 35 funcions a 27 municipis.

Cursets de pràctiques teatrals:
- Curs "La màscara i la comèdia de l'art". Professor A.

Gomis.
- Curs "L'actor i el personatge". Professor A. Gomis.
- Curs "Taller pràctic de carrer i correfocs". Professor J.

Carles Bellviure.
- Curs "Maquillatge teatral". Professor A. Gomis.
- Curs "Teatre del joc". Professor Víctor Torres.
- Curs "Construcció de teresetes en pasta de cartró".

Professor Germanes Fiadella.
- Curs "Teatre de laboratori". Professors M. Hernández i

L. Galante.
- Curs "Teoria i pràctica dramàtica". Professor A.M.

Tomás.
- Curs "Entrenament d'actors". Professor Pere Fullana.
- Curs "Declamació". Professor Guadalupe Vázquez.

Signatura de tres convenis per a l'estrena de tres obres de
teatre amb grups professionals i semi-professionals.

Ajuts intercanvis: L'orfeó l'Harpa d'Inca; Associació Nova
Terra; Urban Teatre; La Iguana.

Ajuts a associacions no professionals: Associació Teatre
Picadís; Garcia Julià, Eugeni; Associació Nova Terra; Aguiló Vera,
Gaietà; Gomis Romaguera, Amand; Faidella Mundó, Joaquina; Stoa
Teatre; Companyia teatral Es Cadafal; Marcé Recasens, Jaume;
Grup Caratula; Cascall Teatre; Grup de teatre Sa Taronja; Grup de
teatre Es Mussol; Lacomba García, Joan; Palou Pascual, Margalida;
Salom Ripoll, Aina; Associació Sans; CP Durant Estrany;
Associació Cultural Voramar; Grup Ordi Broix; Le Zilitrin-teatre;
Associació Cultural Passatemps; Associació Cultural Sant
Bonaventura; Centre Cultural colònia de Sant Pere; Segura Seguí,
Andreu; Mulet Miserol, Onofre; Grup Foganya; Don Bosco; Tentol,
teatre.
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Ajuts a tallers de pràctiques teatrals: Vázquez Escribano,
M. Guadalupe; Molinet Picó, Carles; Bellbiure Simón, J.C.;
Fullana Mas, Pere; Salom Ripoll, Aina; Fernández Mayo, Amalia;
Gomis Romaguera, Amand; Faidella Mundó, Joaquina;
Hernández González, Rosana; Associació Cultural Rostoll;
Associació Cultural Madass; Assocació Nova Terra, Fullana Mas,
Pere; Estudi Zero; Ramis Rosselló, Llorenç.

Ajuts infrastructura teatral: Estudio Zero, La Iguana.

Per a l'any 1993, segons els pressuposts presentats, es
preveu de fer les mateixes actuacions que el 1992.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

B) 
A la pregunta RGE núm.3267/92, presentada pel diputat

Sr. Pere Sampol, relativa al pla d'extensió de l'educació física.

Han estat nombrosíssimes les gestions dutes a terme
cada setmana per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per
aconseguir que el Pla d'Extensió de l'Educació Física als centres
docents no universitaris s'acomplís. Gestions personals i
telefòniques, a nivell tècnic, i gestions fetes pels responsables de
la direcció general implicada tant amb el Firector General de
Coordinacií i de l'Alta Inspecció com amb el Director i
Subdirector Generals d'Infrastructures Esportives.

Com a mostra del que afirm, pens que n'hi haur`pa prou
amb la relació de les següents:

- Comnpromís de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports d'aportar com més prest millor les aportacions que li
pertocaven per tal d'agilitar l'execució del Pla (acta de la Comissió
mixta de 16.02.90).

- Preocupació expressada per la Conselleria a la reunió
de la Comissió mixta per no rebre les certificacions d'obra (acta de
7.11.90).

- Reiteració dels compromissos assumits per la CAIB en
relació amb el Pla i oposició a un ajornament unilateral del CSD
de les actuacions acordades (carta del Director General d'Educació
de 4.09.91 al Director General d'Infrastructures Esportives).

- Compromís d'aportar íntegrament les quantitats
corresponents al MEC en les actuacions singulars (acta de la
Comissió mixta de 10.06.90).

- Insatisfacció de la CAIB, manifestada pel Director
General d'Educació deguda a l'ajornament en l'execució de les obres
acordades per als anys 1989 i 1990.

- Carta de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports al
Ministre d'Educació i Ciència de 12.09.91, plantejant el problema
que suposa la lenta execució del Ploa de les Illes.

El Govern de les Illes Balears no escatimarà cap esforç per
aconseguir que el Pla d'Extensió de l'Educació Física agafi de bell
nou el ritme d'actuacions que escau. La primera gestió en aquest
sentit ha estat sol•licitar una urgent reunió de la Comissió mixta a
la qual sigui convidada la Federació de Municipis de les Illes a fi
que puguin presentar les seves queixes i peticions als màxims
responsables del Ministeri.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

C) 
A la pregunta RGE núm.3270/92, presentada pel diputat Sr.

Sebastià Serra, relativa al suport a professionals de l'educació.

Entenem que cal concretar la pregunta que fa el Sr.
Diputat del Grup Parlamentari PSM i EEm, perquè, de no fer-ho,
sols podem contestar amb generalitats.

Aquesta conselleria ha elaborat un programa educatiu
adaptat als nostres trets característics i, directament i indirectament,
treballa al servei dels professionals de l'educació, tot i no tenir
competències educatives.

Com a suport als docents i als centres educatius
organitzam per al curs escolar 1992-1993 els "Cursos ordinaris de
llengua catalana per als professors de les Illes Balears", el programa
de gestió informatitzada dels centres d'EGB, BUP i FP, cursos de
formació general, educació d'adults, formació musical, incentius en
l'ús de la llengua catalana, material diudàctic, etc.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

D) 
A la pregunta RGE núm.3286/92, presentada pel diputat Sr.

Joan Ferrà, relativa a l'alga caulerpa taxifolia.

Descartada la possibilitat de les corrents marines, queden
només dues possibilitats per les quals hagi pogut arribar a les aigües
de les Balears l'alga caulerpa taxifolia: a través de les cadenes de
fondeig d'una embarcació procedent del sud de França, o de
l'abocament d'un aquari privat a la mar, acabada la temporada de
vacances. 

El nom d'assassina que s'ha donat a aquesta alga em
sembla mal utilitzat i alarmista, possiblement amb finalitats
sensacionalistes, ja que l'adjectiu adequat seria invasora o, millor
encara, colonitzadora. 
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L'abast, fins ara màxim, ha estat el sud de França, amb
unes 70 ha. en uns deu anys, la qual cosa significa una
competència amb la flora autòctona submarina.

El problema és inicialment ecològic -competència entre
una espècie exòtica amb les autòctones, teòricament podria arribar
a tenir un impacte sobre els recursos pesquers, però, de moment,
les 700 ha. de França no es reflecteixen a les estadístiques de
producció pesquera.

A França no tenc confiança en l'eradicació d'aquesta
planta. A les Balears ha estat ja eradicada a l'únic lloc on va
arribar a tenir una certa extensió -Cala d'Or- en 1.000 metres
quadrats.

Palma, 25 de febrer del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca.
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació

E) 
A la pregunta RGE núm.3440/92, presentada pel diputat

Sr. Antoni Gómez, relativa a les races equines autòctones.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca potencia la cria i el
desenvolupament de les nostres races equines autòctones de
moltes diverses maneres de les quals podem destacar les que a
continuació es relacionen:

1.- Desq ue es va definir l'estàndard racial del cavall
mallorquí, menorquí, tècnics qualificats d'aquesta Conselleria
s'han desplaçat de manera continuada i han format part de les
comissions de valoració. En una primera època per a la creació del
stud-book o llibre de reproductors, darrerament per a la
qualificació dels seus productes. La Conselleria compta entre els
seus funcionaris amb diversdos jutges d'ambdues races.

A les esmentades qualificacions s'intenta inculcar al
ramader la tendència a produir poltres més comercials
morfològicament.

2.- Igualment s'ha potenciat el coneixement, el foment
i el desenvolupament d'ambdues races, subvencionant concursos
morfològics en el marc de certàmens ramaders, com per exemple
els següents:

A) "Segon concurs morfològic d'egües de raça
menorquina", de Ciutadella.

B) "Concurs morfològic de cavalls de raça menorquina",
d'Es Mercadal.

C) "1r campionat nacional de cavalls de raça
mallorquina", a Esporles.

També s'han subvencionat certàmens que incloïen
exposicions de races autòctones, i entre aquestes les equines, per
diversos pobles de Mallorca.

3.- Per acabar, i ja dins els pressuposts de l'any 93, es té
prevista l'adquisició de diversos reproductors equins de raça
autòctona per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la seva
posterior cessió a la Delegació de cria cavallina a Balears, després
del conveni firmat fa uns mesos per ambdues parts.

Amb aquesta mesura es pretén facilitar l'accés de tots els
ramaders interessats en sementals d'alta qualitat genètica, i fomentar
d'aquesta manera l'exposició i qualitat d'aquestes races.

Palma, 5 de novembre del 1992.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació

F) 
A la pregunta RGE núm.3441/92, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Vadell, relativa a l'increment indefinit
del consum d'aigua.

La construcció de camps de golf a l'empara de la Llei de
camps de golf núm. 12/1988, noi altera les condicions hidrològiques
de les Illes Balears, en tant s'hi utilitzi aigua residual depurada.

L'increment en el consum d'aigua no depèn exclusivament
del creixement urbanístic.

Palma, 5 de febrer del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació

G) 
A la pregunta RGE núm.3442/92, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Vadell, relativa al trasvassament
d'aigua cap a Palma.

És pòlítica del Govern d'aquesta comunitat autònoma
procurar una utilització òptima de tots els recursos hídrics
disponibles, aplicar l'ordre de prioritats establert a la vigent Llei
d'aigües i procedir als transvasaments que en aplicació d'aquesta
política siguin procedents.

Palma, 5 de febrer del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació

H) 
A la pregunta RGE núm.3509/92, presentada pel diputat Sr.

Albert Moragues, relativa a la marca de qualitat QC.

Dins de la política empresa en el seu dia per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per a la potenciació, el desenvolupament i la
promoció dels productes agro-alimentaris de les Balears, la
Conselleria va publicar un decret marc encaminat a la posada en
marxa d'aquesta política amb la creació de la marca de qualitat QC
que es va publicar el 20 d'abril del 1989, en el BOCAIB núm. 48.

La Conselleria, però, no ha volgut en cap moment actuar
d'una forma que pogués parèixer "dirigista" i molt menys
paternalista.
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La condició per a l'aplicació de la QC és la redacció i
l'aplicació de la normativa s'ha fet sempre a petició del sector.

Una de les condicions perquè s'apliqui la norma és la de
dur un control. Aquest control s'ha de subscriure entre les
empreses que optin al distintiu de qualitat QC i algun laboratori de
reconegut prestigi, que s'hi atengui, tot consensuant amb el sector,
a través d'uns veedors que per raons de personal, pressupost i per
tal d'evitar el dirigisme o paternalisme, la Conselleria no ho du a
terme, malgrat sí du un control propi sobre l'observança de la QC.

Dins d'aquesta dinàmica i a ran dels problemes sorgits
per l'us de matèries anabolitzants prohibides, el sector dels
criadors de ramat vacú de carn amb el suport de l'informe
presentat per un equip d'experts sobre el futur del sector de la carn
de vacú i l'obtenció de la marca QC.

Amb la publicació i posada en marxa d'aquesta
normativa es pretén recuperar la confiança del mercat de la carn
de vacú i donar un marxamo de qualitat, la marca QC, a la
producció de vacú de carn de les illes.

Fruit de les reunions mantengudes es va redactar la
normativa per a l'obtenció de la marca de qualitat QC per a la carn
de vedella de les Balears. Aquesta normativa fou consensuada
amb el sector i se li va donar una redacció definitiva, quedant la
seva aprovació definitiva i publicació en mans del Govern.

Una de les parts més importants de l'aplicació de la
marca de qualitat QC, és el control als escorxadors i la posterior
distribució de les canals i els seus trossejaments.

Per dur a terme aquest control, l'associació pensa
contractar un equip de personal adequat que efectuï un seguiment
integral de les vedelles des de l'entrada en granja, per vigilar
l'alimentació i la no utilització de substàncies prohibides, fins el
seu sacrifici, classificació i distribució de les canals.

Donat que la normativa per a l'obtenció de la marca de
qualitat QC no s'gha publicat fins ara, l'associació de criadors de
ramat vacú per carn no ha procedit a la contractació del personal
de control.

Palma, 24 de febrer del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.   

 

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 1074/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca davant la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el procés d'assignació de quotes lleteres a les Illes
Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 1075/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria davant la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el contingut de l'esborrany del projecte de llei de
comerç així com del resultat de les reunions o converses mantengudes
amb el sector referents a l'esmentat projecte.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 1076/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria davant la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el Llibre Blanc d'Indústria.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a tramitació de les Preguntes amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núms. 2496/92 i 4551/92, com a preguntes amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió. 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, a la vista dels escrits RGE
núms. 1027/93 i 1028/93, presentats pel diputat Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, i d'acord amb l'article 160.2
del Reglament d'aquesta cambra, acordà que les preguntes amb
sol•licitud de resposta escrita RGE núms. 2496/92 i 4551/92
(BOPIBs núms. 40 i 57, de 6 d'agost i de 9 de desembre del 1992,
respectivament) passin a tramitar-se com a preguntes amb
sol•licitud de resposta oral davant comis- sió.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm.

3702/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a ordenació de l'oferta turística.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 16 de març del 1993, a la vista de l' escrit RGE núms.
1121/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, es dóna
per assabentada de la retirada de la interpel•lació de referència
(publicada al BOPIB núm. 53, de 12 de novembre del 1992).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a renúncia a la condició de diputat del Sr.

Sebastià Serra i Busquets .

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 11 de març del 1992, acceptà l'escrit RGE núm.
1079/93, pel qual el Diputat Sr. Sebastià Serra i Busquets, del Grup
Parlamentari PSM i EEM renuncia a la condició de diputat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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