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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió celebrada dia 30 de març del 1993, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 475/93,
relativa a "Les Illes Balears es presenten", i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la

Comunitat Autònoma que a l'hora d'organitzar activitats amb el
títol "Les Illes Balears es presenten", promogui conferències,
cursets i altres activitats, per tal de donar una visió global del
passat i present de la nostra comunitat, entre distints sectors de les
societats on es realitzin les esmentades activitats."

Seu del Parlament, 30 de març del 1993.
El President: 
Pere Palau i Torres.
El Secretari:
Antoni Pascual i Ribot.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió celebrada dia 24 de març del 1993, debaté la
Pregunta RGE núm. 459/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
contractes d'obres, subministres i serveis efectuats per l'Ibatur amb
una quantia superior al milió de pessetes. (BOPIB núm. 69 de 5 de
març de 1993).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació

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

en sessió celebrada dia 30 de març del 1993, debaté la Pregunta RGE
núm. 648/93, del Diputat Hble. Sr. Francesc Triay, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions referents a la
producció, comercialització, ús, reciclat i reutilització d'envasos per
a aliments líquids. (BOPIB núm. 70 de 12 de març de 1993).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió celebrada dia 30 de març del 1993, REBUTJÀ
LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm. 393/93, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la construcció per part del
Govern de la via de circumval•lació al Port d'Alcúdia. (BOPIB núm.
69 de 5 de març del 1993).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,

Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre el Pla d'actuació per al teatre romà de Pollentia. (RGE
núm. 3887/92).
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A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió
celebrada dia 24 de març del 1993, tengué lloc la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, qui informà
sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, sobre la situació de la
indústria manufacturada de les Illes i proposta de mesures a
adoptar per part del Govern. (RGE núm. 466/93).

A la Comissió d'Economia, en sessió celebrada dia 30 de
març del 1993, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Comerç i Indústria, qui informà sobre el tema de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1506/93, del Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mesures per tornar al seu estat primitiu les obres de mecanització
d'extracció il•legal d'aigua del pou de Bon Sossec. (Mesa de 20
d'abril del 1993).

Palma, a 21 d'abril 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres el Govern de la Comunitat des
del coneixement de l'extracció il•legal d'aigua per part de
l'empresa Bon Sossec fins a la data d'avui perquè aquesta empresa
tornàs enrera les obres de mecanització d'extracció d'aigua que es
van efectuar i retornin al seu estat primitiu?

Palma, a 6 d'abril del 1993.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1516/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a normativa per regularitzar l'actuació dels tour operadors
a l'àmbit de les Illes Balears. (Mesa de 20 d'abril del 1993).

RGE núm. 1517/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a creació d'un organisme rector per al funcionament de
l'Escola d'Hostaleria. (Mesa de 20 d'abril del 1993).

RGE núm. 1518/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a implantació de l'IVA sobre el transport aeri charter
espanyol. (Mesa de 20 d'abril del 1993).

RGE núm. 1519/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a creació d'una comissió d'arbitratge per dirimir les
discrepàncies entre agències de viatges i allotjaments turístics. (Mesa
de 20 d'abril del 1993).

Palma, a 21 d'abril 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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius.

D'acord amb el principi de territorialitat expressat a
l'article 8.1 del Codi Civil, cal entendre que les persones físiques o
jurídiques que actuïn en el territori espanyol són sotmeses a les
normes administratives reguladores de l'activitat turística.

Amb caràcter general, aquests subjectes, quan actuïn en
el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i segons
el que estableix l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia, també seran
sotmesos a les normes d'ordenació turística dictades per les
institucions autonòmiques.

En base a aquestes premisses. és possible afirmar, per tant,
que els actes o les conductes dels estrangers en relació amb la
normativa turística, hauran de ser contemplats pels òrgans
autonòmics corresponents, sempre que els referits actes o conductes
puguin ser inclosos en l'àmbit territorial i material de competència
de la Comunitat Autònoma. Per tot això es presenta la proposició no
de llei següent:

1r.- Posar en marxa mecanismes de control informatiu
sobre totes les persones jurídiques privades que desenvolupen
activitats turístiques a la Comunitat Autònoma.

2n.- Respecte dels tour operadors que hagin encarregat la
seva representació a alguna agència de viatges espanyola (article
13.1 del Reglament), les notificacions es practicaran a aquests
representants amb compliment estricte dels requisits fixats als
articles 79 i 80 de la vigent Llei de procediment administratiu. La
mateixa solució s'haurà d'aplicar en el cas d'establiment de
delegacions (article 13.1.c. del Reglament).
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3r.- La notificació als tours operadors amb domicili a
seu social, únicament, a l'estranger. En aquests casos, la
Conselleria de Turisme haurà d'esgotar les possibilitats de
comunicació tot indagant la informació de què disposen altres
òrgans administratius. Fins i tot aplicant les determinacions de
l'article 46.2 de la Llei general tributària i l'article 10.1 de la Llei
sobre l'impost de societats.

4t.- Que s'estudiïn aquelles modificacions normatives
que permetin una major efectivitat de l'Administració autonòmica
en l'exercici de les seves facultats sancionadores. Sembla
indispensable, en concret, l'establiment d'un registre de tour
operadors estrangers, l'obligació general que aquest tipus
d'agències de viatges comptin amb representants legals amb
domicili a la nostra comunitat i l'articula-ció d'un sistema de
garanties jurídiques i econòmiques que condicioni la seva activitat
en el territori autonòmic.

Palma, a 7 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius.

El Govern balear, a través de la Conselleria de Turisme,
construeix un edifici en el campus de la Universitat de les Illes
Balears per a la ubicació de l'Escola d'Hostaleria; la finalització i
l'entrada en funcionament de la qual és prevista per al pròxim
estiu i per a octubre, respectivament. Tenint la Conselleria de
Turisme en el seu poder els plans d'estudis elaborats amb l'Escola
de Laussanne i les plantilles necessàries per a l'entrada en
funcionament d'aquest centre, es creu necessària la creació d'un
patronat com a òrgan rector d'aquesta futura escola. Per tot això,
es presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que creï de forma immediata l'organisme
pertinent per regir l'Escola d'Hostaleria.

Palma, a 7 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 PP-UM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius.

L'1 de gener del 1993, per decisió del Govern espanyol,
va entrar en vigor la nova normativa de l'impost del valor afegit que
grava el transport aeri charter, en un 15%. Aquesta mesura és
unilateral per part de l'administració espanyola i el seu termini és
fins a gener del 1997, sempre i quan no hi hagi una decisió
específica a través d'una directiva de la Comunitat Econòmica
Europea.

En analitzar els efectes derivats de la implantació d'aquest
impost, observam que les úniques comunitats afectades, on el trànsit
charter és fonamental per al desenvolupament turístic, són les Illes
Balears i les Illes Canàries, considerades actualment com les dues
grans destinacions turístiques competidores en el mercat espanyol.

El greuge comparatiu es produeix en esser exempt
d'aquest impost l'arxipèlag canari per qüestions que no vénen al cas.
Per aquesta raó, les Illes Balears queden en inferioritat manifesta
per competir en el mercat turístic. Per tot això es presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern de
la nació perquè es doni a les nostres illes un tractament similar al
que gaudeixen les Illes Canàries.

Palma, a 7 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius.

És pràctica habitual en les relacions comercials entre
establiments de Balears que ofereixen allotjaments turístics i els
tour operadors que comercialitzen aquest producte turístic fora de
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que en els
pagaments derivats de la prestació d'aquests serveis, aquests darrers
realitzen, en ocasions, de forma unilateral retencions o descomptes
a l'objecte de refer reclamacions, demandes o simples queixes de
consumidors finals per deficiències o alteracions en els serveis dels
allotjaments contractats.

És així mateix pràctica habitual que els consumi-dors
finals realitzin, en el seu cas, dites reclamacions, demandes o
simples queixes, en els llocs d'origen i davant els tour operadors
organitzadors del viatge, i serveixen, de vegades, de causes
injustificades de descomptes al propietari dels allotjaments turístics.

És necessari que les controvèrsies entre indústries
d'allotjaments turístics i tour operadors es dirimeixin davant un
organisme competent de la CAIB, i per això el Grup Parlamentari
PP-UM presenta la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que adopti les mesures administratives
necessàries per a la creació d'una comissió d'arbitratge per dirimir
les discrepàncies entre agències de viatges i allotjaments turístics.

Palma, a 7 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1507/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a harmonització dels serveis de Protecció Civil, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'ASssumptes Socials.
(Mesa de 20 d'abril del 1993).

Palma, a 21 d'abril 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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la comissió d'Assumptes
Socials.

Davant situacions de greu risc, emergència o catàstrofe
en què poden trobar-se els ciutadans de la CAIB, sembla necessari
que existeixi una via que faciliti l'accés a les ajudes institucionals
previstes per a aquestes circumstàncies.

Tenint en compte l'existència de dos serveis de Protecció
Civil, situats a distints espais de la guia telefònica.

Essent important que la col•laboració entre totes les
institucions competents en matèria de protecció civil, tengui un
efecte d'aconseguir una major eficàcia davant les situacions
esmentades.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent
proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a dur endavant les gestions precises per
tal que a les pàgines d'urgències de la guia telefònica, figuri el
telèfon de Protecció Civil, juntament amb els ja existents sota
l'epígraf de Protecció Civil.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a col•laborar amb la Delegació  de
Govern per a emprendre les mesures i accions pertinents per
harmonitzar els futurs serveis.

Palma, a 31 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. 3397/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al desenvolupament de la
Llei d'acció social a les illes d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
49 de 22 d'octubre del 1992).

Per tal d'acomplir la Llei d'Acció Social i de conèixer les
necessitats de les Illes d'Eivissa i Formentera, el Consell Insular
d'Eivissa-Formentera va encarregar a una empresa especialitzada en
treballs socials la realització d'un informe tècnic de base i el mapa
de serveis socials de les dues illes corresponent.

Aquest estudi, una vegada acabat, va esser presentat pel
Consell Insular d'Eivissa-Formentera als senyors batlles-presidents
dels ajuntaments de les dues illes i als representants de les diverses
institucions implicades directament o indirecta en els serveis
socials, en l'educació, en la problemàtica de les comunitats de veïns,
en la drogaddicció i en la reinserció, etc.

La reunió es va fer el mes de novembre passat, a la sala de
reunions del Consell Insular d'Eivissa-Formentera.

En relació amb el problema de la droga, i d'acord amb el
conveni signat amb el Projecte Home, en un termini breu de temps,
se n'iniciaran les activitats a l'illa d'Eivissa, quant a informació,
recepció i tractament.

La informació i la prevenció es continuarà fent en l'àmbit
autonòmic en connexió amb el "Plan Nacional de Drogas" i amb els
criteris d'aquest; mitjançant programes de ràdio (Ràdio Ecca), es
dóna informació sobre la prevenció i el tractament de les drogues.

En relació amb el funcionament del Servei d'ajuda
domiciliària, s'ha de dir que durant l'any 1992, a l'illa d'Eivissa, s'hi
han atès 52 casos, corresponents a diversos municipis de l'illa. S'ha
atès el 100% de les demandes fetes pels diferents ajuntaments i en
aquest moment no n'hi ha llista d'espera.

A l'illa de Formentera, no n'hi ha hagut cap demanda.

La Tercera Edat de Formentera gaudeix, de del mes de
novembre passat, d'un nou local, en règim de lloguer, previst, de
moment, per a una durada aproximada d'entre dos i tres anys.

El local que ocupa actualment l'Associació de la Tercera
Edat de Formentera és d'una superfície en metres quadrats gairebé
del doble de la del local anterior. El lloguer d'aquest local el paga
l'ajuntament de Sant Francesc Xavier, i la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social en paga l'adaptació i l'equipament.

Palma, desembre del 1992.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Gabriel Oliver i Capó.
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Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 3510/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a les actuacions previstes per
l'empresa pública Seamasa en la partida "consumos". (BOPIB
núm. 51 de 30 d'octubre del 1992).

Pel que fa a les actuacions que té previstes l'empresa
pública SEAMASA, detallant-ne el pressupost, en la partida
pressupostària "A-2 Proveïment"/"A.2.1. Consums", que té
consignat un import de 103.790'-ptes, cal dir que la partida
esmentada és destinada a la construcció d'esculls artificials.

Pel que en fa al personal amb què compta l'esmentada
empresa pública i el sou que té assignat aquest personal, se'n
detallen les dades a continuació, sota els conceptes de categoria i
cost a l'empresa:

Gerent: 8.576.908'-ptes.
Biòleg espec. Ictiopatologia: 5.906.054'-ptes.
Biòleg: 4.055.330'-ptes.
Secretària Direcció: 2.131.859'-ptes.
TOTAL: 20.670.151'-ptes.

Respecte del conveni col•lectiu o acord laboral pel qual
es regeixen les empreses públiques de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, s'ha d'assenyalar que n'és el mateix de la CAIB.

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 3549/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'incompliment de les normes contra
incendis. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

A causa de l'extensió de la resposta i la dificultat tècnica
de la transcripció, aquesta queda dipositada al Registre de
l'Oficialia Major a disposició dels Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 3598/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa als llibres de text revisats per
tal que no incloguin normes discriminatòries. (BOPIB núm. 52 de
4 de novembre del 1992).

Segons les dades dels arxius existents en el Departament
de la Comissió Interdepartamental de la Dona, els criteris seguits
per a seleccionar els llibres en foren els següents:

1.- Que fossin diferents nivells de l'EGB.
2.- Que hi estiguessin representades les diverses àrees,
especialment el Llenguatge i les Ciències Socials, perquè són les
que compten amb més representacions humanes (tant en imatges
com en text).
3.- Que fossin llibres vigents en el curs en què se'n va fer l'estudi,
el 1990-91.

Relació de llibres analitzats:

CICLE INICIAL.-

- Fiol, M.L. i d'altres.- Pou i Dos (Toms I, II i III). Ed. Cruïlla.
Barcelona, 1989. Matèria: Matemàtiques.
- Diversos Autors.- Ventall 1. Ed. Cort. Palma, 1990. Matèria:
Llengua Catalana.
- Diversos Autors.- Llumenaret Blau. Ed. Enmo. Barcelona, 1985.
Matèria: Llengua Catalana.
- Amat, M. i Pijoan, T.- Experiències. Ed. Cruïlla. Barcelona, 1985.
Matèria: Experiències.

CICLE MITJÀ.-

- Diversos Autors.- Neo. Ed. Moll. Palma, 1988. Matèria: Llengua
Catalana.
- Bibiloni, P. i Calviño, C.- Arrels-4 (Toms I, II i III). Ed. Cort.
Palma, 1989. Matèria: Ciències Socials.
- Diversos Autors.- Matemàtiques-4. Ed. Vicens Vives. Barcelona,
1985. Matèria: Matemàtiques.
- Diversos Autors.- Arrels-5. Ed. Vicens Bàsica. Barcelona, 1985.
Matèria: Ciències Socials.
- Equip Norai.- Parla-5. Ed. Cort. Palma, 1989. Matèria: Llengua
Catalana.
- Del Val Rojo, M.A. i d'altres.- Ciències Naturals-5. Ed. Vicens
Vives. Barcelona, 1985. Matèria: Ciències Naturals.

Palma, a 25 de novembre del 1992.
La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 3615/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa als programes i actuacions
desenvolupats per fomentar la pràctica de l'esport entre les dones.
(BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

Segons les dades dels arxius existents en el Departament
de la Comissió Interdepartamental de la Dona, aquesta ha realitzat
programes i actuacions que han fomentat la pràctica de l'esport per
a un major nombre de dones en els diferents sectors que conformen
el món de l'esport, i en són els següents:

- Edició dels cartells de difusió "L'esport també és cosa de dones"
i "Quan creixis no ho deixis".

- Col•laboració en el muntatge de diferents casetes a la Primera Fira
Balear "Mans de Dona", que promocionaven la pràctica de diversos
esports per part de les dones.
- Convenis i col•laboracions signats amb altres institucions, per tal
de descentralitzar i promoure activitats:

- Conveni de col•laboració amb la Federació balear de
vela, per a la preparació tècnica de les dones esportistes
seleccionades com a pre-olímpiques.

- Conveni de col•laboració amb la Federació de Bàsquet
de les Illes Balears per a l'organització d'unes Jornades de
perfeccionament del bàsquet femení.

- Conveni de col•laboració amb la Federació balear de
futbol-sala femení.

- Conveni de col•laboració amb la Federació balear de
pilota per a la preparació de les esportistes per a accedir al
campionat del món de l'esport esmentat.
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- Conveni de col•laboració amb la Federació balear de
trot de les Illes Balears per a l'organització del I Trofeu amb Carro
per a dones.

- Conveni de col•laboració amb la Federació Territorial
de Ciclisme per a dur a terme la quarta volta ciclista internacional
femenina a Mallorca.

- Col•laboració amb el Club ciclista de Maria de la Salut
per a la preparació tècnica de l'esportista Margarida Mora,
preseleccionada per a la paraolimpiada.

També s'ha encarregat un pla de foment de la pràctica
esportiva  per tal d'incrementar-la en l'àmbit de la joventut
femenina.

Un dels objectius fonamentals és d'assegurar la inserció
de la dona en el món laboral esportiu, encaminat especialment a
l'ensenyament de la base (escoles d'iniciació) en col•legis, clubs,
associacions.

Palma, a 27 de novembre del 1992.
La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 3616/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa als treballs publicats per
difondre el moviment per a la igualtat. (BOPIB núm. 52 de 4 de
novembre del 1992).

Segons les dades dels arxius existents en el Departament
de la Comissió Interdepartamental de la Dona, enguany s'ha
realitzat una convocatòria de beques d'investigació per a l'estudi
i la recerca operativa d'estratègies educatives i metodologies no
sexistes dins l'àmbit del nou model educatiu propi de les Illes
Balears, amb el títol de "La dona i l'educació".

En la convocatòria d'enguany, hi han tingut preferència
aquells projectes referits a les àrees d'aplicació següents:

a) La dona i l'educació no sexista.
b) La revisió dels llibres de text i el material didàctic.
c) La problemàtica de la dona, avui.
d) Les noves professions i la dona.

Palma, a 27 de novembre del 1992.
La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 3618/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les mesures perquè el
reciclatge de professors inclogui la formació pedagògica no sexista.
(BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

No hi ha cap dubte que la formació pedagògica és molt
important i necessària.

Tampoc no dubtam que la formació del professorat, la
inicial i la permanent, han de recollir el rebuig explícit a la
discriminació sexista i que tot l'esforç educatiu ha de promoure la
igualtat de sexes com a contingut i com a meta.

Això no obstant, el Reciclatge, tal com estableix la
normativa vigent, es refereix específicament i única a l'ensenyament
de la llengua, la cultura i la didàctica catalanes, la qual cosa fa que
no tingui una referència directa amb el tema que és causa de la
vostra pregunta.

De tota manera, tindrem cura que l'ICE, que és
l'organisme que imparteix els cursos, integri encara més la visió no
sexista a l'hora de desenvolupar el programa del Reciclatge.

Palma, novembre del 1992.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Vidal i Pons.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 3619/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa als centres d'acolliment per
a dones en situació extrema. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992).

Per a atendre la demanda d'aquelles dones que, després de
passar un període en el centre d'acollida, necessiten d'un procés més
llarg per a encaminar-se a una nova situació sòcio-econòmica i
personal, es va construir (finançat pel Govern Balear, en
col•laboració amb l'IBAVI) el Centre de Reinserció Social, la
posada en funcionament del qual s'ha vist retardada perquè la
comunicació de la transferència per a l'equipament del centre
esmentat per part del Ministerio de Asuntos Sociales s'ha realitzat
a finals d'octubre. Actualment, es va prestant aquest servei d'una
manera provisional a Son Ceba. L'objectiu general n'és d'impulsar
el procés de reinserció social, tot possibilitant a la dona i als seus
fills un canvi en la situació familiar, amb un estil de vida i una
organització més normalitzada i orientada a una autonomia personal
i econòmica.

L'objectiu de la reinserció és d'oferir la possibilitat
d'habitatge en un pis com a mitjà d'estructura i organització, i
d'establir relacions familiars més adequades i normalitzades. En
relació amb els serveis d'atenció i ajut legal, des de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, es duu a terme un pla d'atenció a la
dona en situació de desprotecció, que es concreta en les accions
següents:

1.- Ajudes d'urgència mitjançant els centres socials.
2.- Conveni d'ajudes amb Cáritas Diocesana.
3.- Ajudes per al manteniment de pisos d'acollida,
gestionades per ONG.
4.- Actuacions de formació i promoció de la dona, a través

d'un conveni amb el Ministerio de Asuntos Sociales i Cáritas
Diocesana.

5.- Actuacions sanitàries d'atenció a les dones 
desprotegides.

6.- Ajuda a dones víctimes del delicte.

Finalment, cal remarcar l'esforç que ha fet el Govern per
a facilitar ajuts assistencials econòmics a totes les dones en situació
extrema, sobretot si tenen fills al seu càrrec.

Palma, a 27 de novembre del 1992.
La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 3620/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a l'enquesta base per
conèixer els problemes puntuals de la dona. (BOPIB núm. 52 de 4
de novembre del 1992).

S'adjunta l'enquesta que obra en poder de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, segons en consta en els arxius.

Pel que fa al punt 1.c de la pregunta, i d'acord amb les
dades de què disposa la Comissió Interdepartamental de la Dona,
la resposta n'és que cap entitat ciutadana no hi ha participat en
l'elaboració.

En resposta al punt 1.d, cal dir que la metodologia n'ha
estat basada en els paràmetres de nuclis de població, classe i edat.

Pel que en fa al punt 1.e, la resposta n'és negativa.

Palma, a 27 de novembre del 1992.
La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

L'enquesta que s'esmenta, atesa l'extensió i la dificultat
tècnica de la transcripció, resta en el Registre de l'Oficialia Major,
a disposició dels Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 3739/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa als resultats dels esforços de la
Conselleria d'Agricultura per tal d'incentivar la contractació
d'assegurances agràries. (BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del
1992).

S'adjunten les taules on s'indiquen les superfícies
assegurades i els costs de l'assegurança, així com el nombre de
pòlisses per línies d'actuació en els darrers anys.

Si tenim en compte que la Conselleria ha subvencionat
les assegurances durant els anys 1991 i 1992, s'observa que des
del 1990, últim any no subvencionat, al 1992, s'hi han produït els
increments següents:

- En cost de l'assegurança 142%
- En nombre de pòlisses 137%

En termes relatius, l'increment n'ha estat molt important,
si bé és necessari continuar potenciar aquesta línia d'actuació a fi
d'introduir les assegurances en tot el sector agrari.

Palma, a 23 de desembre del 1992.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Les taules que s'esmenten, atesa l'extensió i la dificultat
tècnica de la transcripció, resten en el Registre de l'Oficialia Major,
a disposició dels Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 3740/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa als ajuts per a la incorporació de joves
agricultors. (BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992).

1.- El nombre de sol•licituds d'ajuda per a la primera
instal•lació d'agricultors joves, formulades a l'empara del Reial
Decret 1887/1991, de dia 30 de desembre, del Decret 29/1992, de
dia 7 de maig i del Conveni CAIB-MAPA per a fer-ne l'aplicació,
ha estat, fins al 14 de novembre del 1992, el següent:

Illa de Mallorca 9
Illa de Menorca 4
Illes d'Eivissa i Formentera 0

2.- De les nou sol•licituds de Mallorca, se n'han resolt
favorablement, fins a la data, 5. Aquestes es presentaren el 8 de
juliol, el 28 d'agost, l'11 de setembre, el 12 de setembre i el 4
d'octubre del 1992, i es resolgueren, respectivament, el 9 de
setembre, el 17 de novembre, el 5 d'octubre, el 17 de novembre i el
17 de novembre del 1992.

De les quatre restants, una és en tràmit de fiscalització, i
les altres tres, són pendents que se n'esmenin defectes i/o se'n
completi la documentació exigida.

Les quatre sol•licituds de Menorca, que es presentaren el
28 d'octubre, el 2 de novembre, el 2 de novembre i el 13 de
novembre del 1992, respectivament, són pendents que se n'esmenin
defectes i/o se'n completi la documentació exigida.

3.- L'únic problema detectat en la concessió d'aquestes
ajudes a l'Illa de Menorca ha derivat de la interpretació de la prima
que correspondria als agricultors joves que s'instal•len en una
explotació sota la fórmula de Societat Rural Menorquina, problema
que, finalment i després de les gestions realitzades per aquesta
Conselleria davant la Secretaria General d'Estructures Agràries del
MAPA, s'ha resolt favorablement, en el sentit de concedir als
agricultors joves la prima màxima establerta en el Reial Decret
1887/91, de dia 30 de desembre, i en el Decret 29/92, de dia 7 de
maig.

Palma, a 10 de desembre del 1992.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
L) 

A les preguntes RGE núms. 3901/92, 3902/92 i 3903/92,
presentades pel diputat Sr. Ramon Orfila, relatives a la realització i
justificació d'un pla estratègic de foment de la competitivitat. (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

En un context internacional de màxima competència a tots
els nivells -entre empreses, regions, etc.- l'elaboració de plans de
competitivitat s'ha convertit en una eina utilitzada per la majoria de
regions per analitzar, descobrir, aprofitar i potenciar els seus
avantatges competitius.
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Efectivament, tant a nivell internacional com estatal,
quasi tothom ha elaborat el seu pla de competitivitat. Així ho han
fer, per exemple, des de l'estat de Massachussets -EUA- a la regió
de París-île de France -França- o la regió de Múrcia, Catalunya i
el País Basc.

El Govern balear, conscient del repte que suposa
l'augment de la competència internacional i la necessitat de
millorar la competitivitat de tots els sectors de l'economia de les
Illes, ha pres una actitud capdavantera en aquesta societat a l'hora
d'encarregar un estudi que descobreixi i sistematitzi els avantatges
competitius d'aquestes illes -respecte de les altres regions
espanyoles i a nivell internacional-, i a més defineixi la manera
d'utilitzar-les i potenciar-les de manera efectiva.

En aquest sentit, el pla de competitivitat intenta:

- Avaluar el nivell de competitivitat actual de les Illes
Balears.

- Estimar l'evolució d'aquest nivell a mitjan i llarg
termini.

- Identificar opcions de millora i desenvolupament del
territori i les implicacions que suposarien.

- Proposar un pla d'actuació i l'organització necessària
per a la seva posada en funcionament.

El pla de competitivitat inclou: l'avaluació dels recursos
naturals, la competitivitat de la indústria, l'eficàcia de la gestió
dels poders públics, el clima empresarial i social, la motivació i
preparació dels treballadors i la pròpia capacitat de planificació i
anticipació del Govern balear.

A més a més, el pla de competitivitat servirà per establir
de manera racional i estratègica la determinació dels sectors que
necessiten major suport, així com les necessitats de finançament
conseqüents. Tot això, aportarà una millora en l'eficiència i
l'eficàcia de la despesa pública.

És important per aconseguir la màxima rendibilitat que
aquests estudis siguin realitzats per consultores i experts que
assegurin la fiabilitat, la coherència i l'aplicabilitat de les
conclusions a què s'arribi.

En aquest sentit, el preu del pla estratègic de foment de
la competitivitat es troba dins del preu de mercat normal d'estudis
similars de la màxima categoria.

Per tot això, es creu necessari posar en marxa un pla
estratègic de foment de la competitivitat amb el preu i les
condicions assenyalades al plec de prescripcions tècniques.

Palma, 18 de desembre del 1992.
Alexandre Forcades i Juan.
Conseller.

Ordre de Publicació
M) 

A les preguntes RGE núms. 3904/92 i 3905/92, presentades
pel diputat Sr. Ramon Orfila, relatives a l'elaboració d'un estudi de
viabilitat per a l'establiment d'un consorci mediambiental. (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

Les Illes Balears es troben en un moment crucial de la
seva història, per fer front a un futur incert amb les màximes
possibilitats, el Govern balear ha presentat un projecte estratègic de
desenvolupament econòmic, tecnològic i innovador, que condueixi
a un model equilibrat, durable i sostenible.

Un dels eixos de l'estratègia d'innovació el constitueix la
creació del Parc d'innovació balear (PIB). "Un espai orientat a la
concentració de professionals, empreses i institucions que
col•laborin en la millora de la qualitat de via i del medi ambient a
través d'un procés continu d'investigació, formació, difusió i
aplicació adequada de tecnologies avançades".

El PIB, com a experiència altament innovadora no pot
quedar reduït a un marc local o regional, ni d'activitats tradicionals,
la qual cosa el convertiria en un "polígon industrial" sense capacitat
suficient per dinamitzar el model econòmic actual.

L'èxit del PIB implica i requereix que en el seu entorn s'hi
estableixin activitats altament innovatives, d'alt potencial de
creixement i respectuoses amb el medi ambient.

Com a activitat que compleix tots aquests requisits
(innovació, potencial de creixement i respecte del medi ambient) es
considera necessari estudiar la viabilitat (i el disseny més
convenient per assegurar el seu èxit), d'un consorci mediambiental
"environmental partnership", de caràcter internacional dedicat a la
investigació i promoció en matèria mediambiental.

Per tant, la justificació de la necessitat de l'environmental
partnership té una doble vessant:

- D'una banda, les indústries mediambientals són unes de
les més dinàmiques i que més potencial de creixement tenen a nivell
mundial, i creim que el PIB es pot convertir en un centre ideal per
a aquest tipus d'indústries si aconsegueix dotar-se dels elements
idonis d'atracció i posi-cionament.  

En aquest sentit, el projecte de consorci mediambiental
s'ha concebut com un element estratègic per intentar atreure a
Balears empreses o centres d'investigació d'alt nivell, per això el
projecte dóna molta importància a la realització de prospeccions de
mercat, als contactes amb empreses i institucions i a la identificació
de possibles patrocinadors de caràcter internacional.

- D'altra banda, el consorci mediambiental es presenta
com un element que intenta dotar de personalitat pròpia i
reconeixement internacional al PIB, la qual cosa és extremadament
important per a la promoció internacional del parc que, com s'ha fet
esment més amunt, s'intenta posicionar com a parc que dedica una
atenció especial als temes mediambientals i a la qualitat de vida.

Finalment i pel que fa referència al preu cal dir que:



B.O.P.I.B. Núm.83 - 27 d'abril del 1993 2533

És important per aconseguir la màxima rendibilitat que
aquests estudis siguin realitzats per consultores i experts que
assegurin la fiabilitat, la coherència, l'aplicabilitat i els contactes
internacionals necessaris per dur endavant el projecte amb èxit.

En aquest sentit, el preu de l'estudi de viabilitat per a
l'establiment del consorci mediambiental es considera que
correspon a un preu de mercat baix comparat amb estudis similars
de la màxima categoria.

Per tot això, es creu necessari contractar l'estudi de
viabilitat amb el preu i les condicions assenyalades al plec de
prescripcions tècniques.

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 4531/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa als guies turístics de la natura.
(BOPIB núm. 57 de 9 de desembre del 1992).

Quant a quina serà la funció dels guies turístics de
natura, cal dir que la seva funció ve definida per la normativa
corresponent als titulats amb TEAT i als Guies- Intèrprets. En tot
cas, el que se n'ofereix en aquest curs és una manera de reciclar i
donar uns coneixements inexistents en els seus programes d'estudi
anteriors i en els actuals, i que, per descomptat, encaixen
perfectament en els objectius del Programa Operatiu 5B-Foner.

Pel que fa a quin serà l'organisme que controlarà
l'activitat dels guies esmentats, s'ha d'assenyalar que, en qualsevol
cas, serà la Conselleria de Turisme del Govern Balear, que és la
que per llei en té competències sobre les activitats turístiques en
les diverses àrees d'acció.

Respecte de quina sortida professional es preveu per a
aquests guies, pot suposar-se que, com a professionals de la
informació turística en general, i vista la tendència de la societat
europea pel que fa a les noves actituds enfront del medi natural,
esdevindrà previsible i desitjable la necessitat de l'existència
d'aquest tipus de professionals qualificats.

En relació amb quins itineraris de natura existeixen
actualment en la nostra Comunitat Autònoma, s'ha d'indicar que
hi ha diversos itineraris de natura editats i a l'abast del públic, com
poden esser els itineraris específics d'EA (Educació Ambiental).
Per citar-ne alguns, mencionarem els del Parc de S'Albufera
d'Alcúdia-Muro; Es Trenc i Salobrar de Campos (Mallorca), etc.
Hi ha també d'altres tipus d'itineraris no específicament didàctico-
educatius, com les Rutes Amagades de Mallorca, referides a
excursionisme; les Guies d'Excursions de Gaspar Valero; els
Itineraris de Muntanya de Benigne Palos, etc.

Sobre si compten aquest itineraris amb el vist-i-plau dels
responsables del SECONA, s'ha de precisar que la Conselleria
d'Agricultura i Pesca supervisarà els itineraris. Cal remarcar, això
no obstant, que hi ha un problema inherent al fet de la propietat
privada, ja que molts dels itineraris que es fan poden tenir caràcter
privat.

Quant al programa d'estudis i pràctiques que s'impartiran
en el Centre d'Estudis de Ca s'Amitger, la resposta és que en
aquests moments s'està confeccionant de cara al curs 93-94.

I pel que fa al pressupost global del curs, detallat per
capítols, la resposta n'és la següent:

1.- Professorat (classes teòriques i pràctiques), 1.450.000'-
2.- Transport i allotjament, 1.896.000'-
3.- Publicitat i difusió, 900.000'-
4.- D'altres, 1.211.900'-
TOTAL: 5.457.900'-

Palma, a 29 de desembre del 1992.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 4587/92, presentada pel diputat
Sr. Miquel Pascual, relativa a la sol•licitud d'indult per al Sr. Vicente
Ortiz. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

Les expressions en sentit positiu de la resolució d'indultar
varen ser exterioritzades i molt difoses. La intervenció del Govern
de la C.A.I.B., si n'hagués estat el cas, no hauria pogut deixar de
contemplar, amb un sentit d'equitat i de solidaritat, els milers de
supòsits existents, no tan sols a les Balears, sinó a tota Espanya,
com el del Sr. Vicente Ortiz, amb la complexitat i les conseqüències
que això comporta.

Palma, gener del 1993.
La Conselleria Adjunta a la Presidència.

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 4612/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa als serveis que ofereix el centre
d'informació dels drets de la dona a Menorca. (BOPIB núm. 58 de
21 de desembre del 1992).

1.- Serveis que ofereix el Centre Assessor de la Dona a
l'illa de Menorca.

A.- Funcions: Les consultes, bé siguin per escrit, telefòniques o en
el mateix centre, en les àrees següents:

- Aspectes jurídics: matrimonial, filiació, registre civil,
legislació social, laboral, justícia gratuïta, etc.

- Orientació professional i animació de lloc de feina:
educació permanent d'adults, formació professional, sortides
acadèmiques i professionals dels diferents nivells d'educació,
cooperatives, etc.

- Serveis socials: mares fadrines, dones maltractades,
emigració, escoles infantils, etc.

- Salut i planificació familiar: centres de promoció de la
salut, centres de planificació familiar, detecció oncològica, etc.

- Associacions: forma de constituir-les, associacions ja
existents.

B.- Col•laboració amb altres institucions, centres, associacions, etc.,
amb la finalitat de promoure, fomentar, i coordinar activitats dins
l'àmbit de l'àrea de la dona.
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C.- Centre de documentació: recopilar informació i documentació
relativa a la dona, amb la finalitat de posar a disposició de totes les
persones interessades en el tema, material, informació i
bibliografia que faci referència al tema esmentat i, paral•lelament,
facilitar instruments de feina i estudi a professionals, estudiants,
grups de dones i tècnics que des de les institucions públiques es
dediquin als Serveis Socials.

El Centre Assessor de la Dona va dirigit a tota la
població femenina en situació de necessitat, o demandant
d'informació en matèria que afecti de forma específica la dona.

L'exercici del dret de les dones a la informació té un
efecte doble, per tal com ha de respondre a una necessitat personal
i afavorir actituds de canvi dins el col•lectiu que sol•licita i rep la
informació.

Que les dones coneguin els seus drets és el pressupòsit
bàsic que en garanteix l'exercici i l'èxit de l'esforç col•lectiu per
evitar qualsevol discriminació per raó de sexe. El Centre Assessor
de la Dona neix amb aquest objectiu, en resposta a la necessitat de
cobrir un buit existent dins d'aquesta àrea a Menorca: coordinar,
establir relacions amb institucions, col•lectius i associacions per
a fomentar la prestació de serveis a favor de la dona i, en
particular, els adreçats a aquelles que tenguin una especial
necessitat d'ajuda. Alhora que es col•labora en campanyes de
divulgació sobre els drets de la dona.

2.- Casos que s'han atès durant l'exercici del 1992: S'han
atès 174 casos, amb 256 demandes, subdividides en les àrees
següents:

- Àrea Jurídica:
Dret de família: 104
Dret laboral: 8
Dret social: 5
Justícia gratuïta: 30

- Àrea d'orientació professional:
Altres estudis mitjans: 2

- Àrea d'ocupació:
Orientació ocupacional: 8

- Àrea de recursos:
Serveis socials: 81

- Informació General: 15

Estadística per mesos dels casos i les demandes:

- Gener: 21 casos, 33 demandes.
- Febrer: 20 casos, 32 demandes.
- Març: 14 casos, 23 demandes.
- Abril: 12 casos, 18 demandes.
- Maig: 11 casos, 15 demandes.
- Juny: 19 casos, 34 demandes.
- Juliol: 11 casos, 14 demandes.
- Agost: 18 casos, 23 demandes.
- Setembre: 8 casos, 13 demandes.
- Octubre: 26 casos, 34 demandes.
- Novembre: 6 casos,  8 demandes.
- Desembre: 8 casos,  8 demandes.

3.- Personal del Centre:

Els recursos humans requerits per a dur a terme les
funcions abans assenyalades són constituïts per una llicenciada en
Psicologia.

4.- Centres amb els quals està coordinat:

Centres de salut de Maó i Ciutadella, Ajuntaments de l'illa
(servei d'atenció primària), Centre de Planificació familiar,
Protecció de Menors, Jutjats de Maó i Ciutadella, Comissaries de
Maó i Ciutadella, Servei Coordinador de Drogodependències,
INEM, INSERSO, INSS, ASINPROS, AMUR, AMAT i, en
general, totes aquelles entitats relacionades amb el Servei Social de
l'illa.

5.- Horari d'atenció a les dones:

L'horari d'atenció n'és de 10 h. a 13,30 h. els dilluns,
dimarts, dimecres i divendres a Maó, i els dijous a Ciutadella.

6.- Lligam amb la Comissió Interdepartamental de la
Dona: durant l'exercici del 1991 s'hi va signar un conveni.

Palma, gener del 1993.
La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la

Dona:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 4657/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa al conveni de col•laboració INEM-
CAIB. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

El projecte d'actuació presentat i aprovat per la Comissió
Mixta del Conveni INEM-CAIB 1992 es denomina "Programa
d'orientació, informació professional i punts de suport, en
coordinació amb l'INEM i 16 ajuntaments de la CAIB".

El nombre de treballadors que preveu el projecte és de 62,
18 dels quals són adscrits en col•laboració social i els altres 44,
contractats per obra o servei.

Els nivells professionals en corresponen a:

 1 Tècnic Superior.
13 Tècnics de Grau Mitjà.
48 Auxiliars Administratius.

El cost total pressupostat del pla és de 50 milions de
pessetes, 35 dels quals els aporta l'INEM, i els restants, la CAIB.

Palma, a 22 de gener del 1993.
El Conseller de Treball i Transports:
Llorenç Oliver i Quetglas.



B.O.P.I.B. Núm.83 - 27 d'abril del 1993 2535

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 4714/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a la presència de "Mesenbzyanthenum
edule" a Menorca. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

La planta "Mesembryanthemum edule" pertany a la
família de les "Aizoàcies"; solen esser plantes espontànies i tenir
una excel•lent vegetació prop dels terrenys esteparis o salabrosos,
la qual cosa fa que vegetin bé prop de la mar i pels marges que hi
miren.

L'adaptació a Menorca ha estat molt fàcil, donat el cas
que és una planta bona de reproduir i la plantació de la qual no té
gaire dificultats.

Les primeres plantacions s'hi varen fer com a planta
ornamental i sense cap tipus de coneixement botànic dels mals que
podrien arribar a produir-se si en proliferava la propagació.
L'expansió ràpida d'aquesta planta fou causa de malestar per a
determinats grups i institucions. Atès que a hores d'ara es troba
dins zones d'alt interès botànic, com és a la part nord de l'illa de
Menorca, s'han pres les mesures que fan al cas, per tal de
conservar i no danyar les espècies de plantes protegides, fent-la
desaparèixer dels llocs on fa mal, per a evitar així el procés de
competència que genera amb espècies autòctones.

Així, el SECONA té previstes les actuacions pertinents
i el pressupost adient per a dur a terme el que calgui a fi de
preservar de tot mal les espècies botàniques d'interès.

La Conselleria ha atès les denúncies efectuades per tal
de conservar les espècies protegides a l'àrea de la costa nord de
Menorca i en té previstes les accions consegüents, per tal d'evitar
la proliferació de la planta esmentada, amb els mitjans adequats i
sense cap perill per a la flora protegida de l'illa.

Palma, a 22 de gener del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 4750/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).

A causa de l'extensió de la resposta, consistent en llistats
informàtics, i la dificultat tècnica de la transcripció, aquesta queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major a disposició dels Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 4753/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de la
Conselleria d'Economia. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).

(Es transcriuen les dades de la resposta corresponents als
conceptes d'EMPRESA, IMPORT, EXPLICACIÓ i
DEPARTAMENT, per aquest ordre).

- Editora Balear, 111.870'-, Fira del Faong, D.G.E.
- Ediciones Caudal, 81.925'-, Anuari guia balear, D.G.E.
- Ràdio Popular Ibiza, 69.919'-, OM local ona mitjana, D.G.E.
-Ràdio Popular Ibiza, 46.613'-, OM local ona mitjana, D.G.E.
-Servei Comunicació PIME, 158.200'-, Pàgines publicitat, D.G.E.
- Servei Comunicació PIME, 79.100'-, Pàgina publicitat, D.G.E. -
Ràdio Popular Ibiza, 53.188'-, Anunci, D.G.E.
- Editora Balear, S.A., 18.917'-, Anunci, S.G.T.
- Ràdio Popular Ibiza, 46.613'-, Anunci, S.G.T.
- Ràdio Popular Ibiza, 46.612'-, Anunci, S.G.T.
- K.B.A.S.A., 113.000'-, Anunci, S.G.T.
- K.B.A.S.A., 124.300'-, Anunci, S.G.T.
- Hora Nova, S.A., 132.097'-, Anunci, S.G.T.
- Hora Nova, S.A., 81.134'-, Anunci, S.G.T.
- Hora Nova, S.A., 254.210'-, Anunci, S.G.T.
- Servei Comunicació PIME, 396.900'-, Pàgines publicitat, S.G.T.
- Servei Comunicació PIME, 161.000'-, Pàgines publicitat, S.G.T.
- K.B.A.S.A., 690.000'-, Anuncis diversos, S.G.T.
- K.B.A.S.A., 172.500'-, Anunci, S.G.T.
- Servei Comunicació PIME, 80.500'-, Pàgina publicitat, S.G.T. -
Binomio Publicidad, 736.082'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Izy Publicidad, 639.924'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Izy Publicidad, 495.449'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Izy Publicidad, 612.324'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Izy Publicidad, 154.810'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Izy Publicidad, 129.950'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Izy Publicidad, 207.000'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Clave de Publicidad, 744.907'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Premsa diària pitiüsa, 88.992'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.
- Víctor Alzamora y Asociados, 679.130'-, Anunci Canon d'aigües,
D.G.H.
- Binomio Publicidad, 125.001'-, Anunci Canon d'aigües, D.G.H.

Total Conselleria: 7.532.167'-ptes.

S'han efectuat aquestes adjudicacions amb el criteri
d'obtenir la màxima difusió social en cada despesa i per cada
concepte.

Palma, a 21 de gener del 1993.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 4760/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat d'Isba, SGR.
(BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

Les empreses a les quals s'ha adjudicat aquesta publicitat
són:

(Se'n transcriuen les dades, que corresponen als conceptes
d'EMPRESA i IMPORT, per aquest ordre).
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- Clave de Publicidad, 1.652.883'-ptes.
- Víctor Alzamora y Asociados, 474.339'-ptes.
- Editorial Caudal, 121.475'-ptes.
- Foto Ruano, 28.800'-ptes.
- Revista Dijous, 29.380'-ptes.
- BOCAIB, 9.532'-ptes.
- Manacor Comarcal, 20.340'-ptes.
- Editoria Balear, S.A., 7.820'-ptes.
- Diario Baleares, 4.600'-ptes.
- Diario El Día, 8.970'-ptes.
- BORME, 88.941'-ptes.
- CAEB, 96.050'-ptes.

TOTAL: 2.543.130'-PTES.

L'adjudicació s'ha produït per la demanda de la societat
en el mercat, i s'ha acceptat l'oferta més interessant en funció de
la premissa de preu/qualitat del producte  ofert.

Palma, a 22 de gener del 1993.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 4761/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat d'Isba
Serveis, SA. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

La societat ISBA SERVICIOS, S.A. no ha realitzat
despesa de cap tipus per publicitat durant l'exercici del 1992.

Palma, a 22 de gener del 1993.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 4762/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat del Centre de
Documentació Europea. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).

El total de les despeses en publicitat, segons les dades
provisionals del balanç a 31 de desembre del 1992, ha estat de
2.191.713'-ptes.

Una part important de la publicitat, com és ara
reportatges en premsa, intervencions en ràdio, etc., s'ha duit a
terme sense cap cost.

Les empreses a les quals s'ha adjudicat aquesta publicitat
són:

BINOMIO DE PUBLICIDAD, S.A.
C & M MALLORCA, S.L.
IMAGEN DE PUBLICIDAD Y MARKETING, S.A.

i contractació directa amb els mitjans de comunicació.

Els criteris amb els quals s'han fet les adjudicacions n'han
estat els de qualitat de servei, rapidesa i preu, en cada moment.

Palma, a 22 de gener del 1993.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 4763/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses del Servei d'Aqüicultura
marina (Seamasa). (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

1.- El Servei d'Aqüicultura Marina, S.A. ha destinat a
despeses de publicitat durant l'any 1992 la quantitat de 569.630'-
ptes.

2.- Aquesta publicitat s'ha adjudicat a l'empresa Ràdio
Popular, S.A.- COPE Menorca.

3.- Els criteris aplicats en l'adjudicació són els següents:

Es va considerar que era necessari de fer un programa en
què es donàs informació de la problemàtica, la història, l'actualitat,
etc., del sector pesquer i aqüícola, dirigit als professionals i al gran
públic en general.

Es va adjudicar a Ràdio Popular, S.A. - COPE Menorca
perquè es va considerar que era l'empresa més especialitzada en la
realització de programes relacionat amb la mar.

Palma, gener del 1993.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 4764/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat dels Serveis
Forestals de Balears (Sefobasa). (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).

Despeses de publicitat dels Serveis Forestals de Balears.

(Se'n transcriuen les dades corresponents als conceptes de data,
concepte, empresa adjudicatària, mitjà de comunicació, criteri i
preu, IVA inclòs, per aquest ordre)

11-12/01.- Adquisició Terreny; Mediterránea Internacional de
Publicidad, S.A.; Última Hora (11.01), Diario de Mallorca (12.01);
Creació àrees recreatives per a usos d'esbargiment (a l'illa de
Mallorca, en els municipis pròxims a Palma); 175.828'-ptes.

12-13/07.- Campanya biològica contra la processionària del pi;
Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A.; Diario de Mallorca,
El Día 16, Baleares, Última Hora, Diario de Mallorca (12-13/22-
23/28-29); venda de paranys contra la processionària del pi;
326.244'-ptes.
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03-04/10.- Pla d'ordenació de recursos naturals de la serra de
Tramuntana; Grupo Serra (Hora Nova, S.A.); Última Hora;
Contractació de tècnic per a la redacció del pla; 49.680'-ptes.

12,13/12 i 20/12.- Electrificació de Sa Mitjana, Ciutadella de
Menorca; Grupo Serra (Hora Nova, S.A.), El Día de Baleares
(Rey Sol, S.A.), Diario de Mallorca (Editora Balear, S.A.),
Menorca, Diario Insular (Editora de Menorca); Última Hora
(12/12), EL Dia 16 (12-13-15-16/12), Diario de Mallorca (12/12)
i Diario de Menorca (20/12); Contractació d'empresa per a
l'adjudicació de les obres d'electrificació de la zona rural de Sa
Mitjana, T.M. de Ciutadella de Menorca; 155.526'-ptes.

29-30/12.- Tractament terrestre contra la processionària del pi;
Grupo Serra (Hora Nova, S.A.), El Día de Baleares (Rey Sol,
S.A.), Diario de Mallorca (Editora Balear, S.A.), Menorca, Diario
Insular (Editora de Menorca), La prensa de Ibiza; Última Hora,
EL Dia 16, Diario de Mallorca, Diario de Menorca i La Prensa de
Ibiza; Venda de cartutxos per al tractament terrestre de la
processionària del pi; 175.168'-ptes.

Palma, gener del 1993.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 4770/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat dels Serveis
de Millora Agrària (Semilla, SA). (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).

Les despeses en publicitat de SEMILLA, S.A. s'ha fet
per donar a conèixer als pagesos les diverses actuacions que ha fet
el Servei de Millora Agrària.

El mitjà emprat, n'ha estat de posar anuncis a tots els
diaris de la Comunitat Autònoma.

A continuació es relacionen les factures pagades per
aquest concepte, indicant l'entitat que ha facturat, la base
imponible de la factura i el motiu de l'anunci, per aquest ordre:

- Editora Balear, S.A., 75.000'-ptes., Venda de llavors de cereals
i patata.
- Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A., 837.750'-ptes.,
Venda de llavors de cereals i patata.
- Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A., 593.030'-ptes.,
Demanda d'ofertes de fitosanitaris als proveïdors.
- Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A., 629.160'-ptes.,
Realització d'un curs sobre horticultura i ramaderia.
- Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A., 1.212.840'-ptes.,
Venda de fitosanitaris per a patates i cereals d'hivern.
- Mediterránea Internacional de Publicidad, S.A., 1.064.720'-ptes.,
Venda de fitosanitaris per a distints cultius (agost del 1992).

L'anunci pagat a Editora Balear, S.A. es publicà en
l'especial del Diario de Mallorca corresponent a Sant Antoni,
1992.

Els encàrrecs a Mediterránea Internacional de Publicidad,
S.A. s'han realitzat per motius de rapidesa i eficàcia, tenint en
compte que els anuncis s'havien de publicar a tots els diaris de les
Illes Balears.

Palma, a 15 de gener del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.
President de SEMILLA, S.A.

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 4775/92, presentada pel diputat
Albert Moragues, relativa a les actuacions per la repoblació
cinegètica durant el bienni 1991-1992.. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).

Quant a les actuacions duites a terme per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant el bienni 1991-1992, en el camp de la
repoblació cinegètica, cal assenyalar que, en el 1991, s'ha fet
repoblació en totes les illes amb 1.000 perdius. I el 1992, també en
totes les illes, amb 2.235 perdius.

Palma, a 15 de gener del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 4778/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a les actuacions de la Conselleria
d'Agricultura per tal que es pugui comptar amb vedats socials.
(BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

Pel que fa a les actuacions impulsades per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per tal que es pugui comptar amb vedats
socials a la CAIB, se n'han d'assenyalar el lloguer de finques
particulars a Artà amb aquesta finalitat i el repoblament anual de la
superfície d'aquestes.

Quant al nombre de vedats socials existents a les Balears,
la resposta n'és un, en el terme municipal d'Artà.

Palma, a 15 de gener del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AD) 

A les preguntes RGE núms. 394/93 a 399/93, 401/93 a
403/93, 405/93, 410/93, 411/93, 413/93, 417/93, 420/93, 428/93,
429/93, 431/93, 432/93, 434/93, 435/93, 437/93, 439/93 a 442/93,
444/93, 445/93, 447/93, presentades pel diputat Sr. Valentí
Valenciano, relatives a les inversions durant l'any 1992 en diferents
subsectors industrials. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Subsector industrial de ceràmica i vidre per formació i
estudi: cap.

Subsector industrial de ceràmica i vidre per disseny i
moda: cap.

Subsector industrial de ceràmica i vidre per a la
normalització i homologació de productes: cap.

Subsector industrial de nàutica per a la normalització i
homologació de productes: cap.
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Subsector industrial de nàutica per disseny i moda: cap.
Subsector industrial de nàutica per formació i estudi:

cap.
Subsector industrial de paper i arts gràfiques per a la

normalització i homologació de productes: cap.
Subsector industrial de paper i arts gràfiques per disseny

i moda: cap.
Subsector industrial de paper i arts gràfiques per

formació i estudi: cap.
Subsector industrial del metall i transformats metàl•lics

per a la normalització i homologació de productes: cap.
Subsector industrial del metall i transformats metàl•lics

per disseny i moda: cap.
Subsector industrial del metall i transformats metàl•lics

per formació i estudi: cap.
Subsector industrial de fusta i mobles per formació i

estudi: cap.
Subsector industrial de bijuteria per formació i estudi:

cap.
Subsector industrial de l'alimentació per disseny i moda:

cap.
Subsector industrial de l'alimentació per a la

normalització i homologació de productes: cap.
Subsector industrial d'aigües per introduir noves

tecnologies: cap.
Subsector industrial d'aigües per disseny i moda: cap.
Subsector industrial de químiques per a la normalització

i homologació de productes: cap.
Subsector industrial de químiques per disseny i moda:

cap.
Subsector industrial de químiques per formació i estudi:

cap.
Subsector industrial de serveis per tal d'introduir noves

tecnologies: cap.
Subsector industrial de serveis per disseny i moda: cap.
Subsector industrial de serveis per a la normalització i

homologació de productes: cap.
Subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per a la

normalització i homologació de productes: cap.
Subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per

formació i estudi: cap.
Subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per

disseny i moda: cap.
Subsector industrial del calçat per disseny i moda: cap.
Subsector industrial de ceràmica i vidre per disseny i

moda: cap.

Palma, abril del 1993.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
AE) 

A les preguntes RGE núms. 397/93, 400/93, 404/93,
406/93 a 409/93, 412/93, 414/93 a 416/93, 418/93, 419/93, 421/93,
426/93, 427/93, 433/93, 436/93, 438/93, 443/93, 446/93, 448/93 i
449/93, presentades pel diputat Sr. Valentí Valenciano, relatives a
les inversions durant l'any 1992 en diferents subsectors industrials.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Subsector industrial de ceràmica i vidre per tal d'introduir noves
tecnologies: 
Pavimentos Lloseta, CB. Lloseta.520.000 pessetes.

Subsector industrial de nàutica per tal d'introduir noves tecnologies:
Trawler, SA. Campos. 3.950.864 pessetes.

Subsector industrial de paper i arts gràfiques per tal d'introduir
noves tecnologies: 
Vicente Padilla. Marratxí. 715.500 pessetes.
Jorvich, SL. Palma, 7.928.830 pessetes.
Total: 8.644.330 pessetes.

Subsector industrial de pell i confecció de pell per a la
normalització i homologació de productes:
Pime-Menorca. Maó/Ciutadella. 14.000.000 pessetes.

Aquesta ajuda ha estat destinada a dotar l'equipament a les
distintes seccions: pell, calçat, fusta i aigües, del laboratori de
control de qualitat industrial de Pime-Menorca.

Subsector industrial de pell i confecció de pell per disseny i moda:
Mumper Creaciones, SA. Inca. 1.000.000 pessetes.

Subsector industrial de pell i confecció de pell per tal d'introduir
noves tecnologies: 
Begoña, SA. Ciutadella. 550.860 pessetes.
Mahipy, SL. Ciutadella. 485.350 pessetes.
Mahipy, SL. Ciutadella. 428.500 pessetes.
Mumper Creaciones. Inca. 348.200 pessetes.
Total: 1.813.050 pessetes.

Subsector industrial de pell i confecció de pell per formació i estudi:
Mumper Creaciones. Inca. 1.000.000 pessetes.

Subsector industrial de metall i transformats metàl•lics per tal
d'introduir noves tecnologies:
Casa Buades, SA. Palma. 24.357.157 pessetes.
Comercial Tecno Balear. Manacor. 9.283.187 pessetes.
Bennasar Seguí. Sa Pobla. 532.100 pessetes.
Talleres Febrer. Ferreries. 465.500 pessetes.
Total: 34.637.944 pessetes.

Subsector industrial de fusta i mobles per a la normalització i
homologació de productes:
Pime-Menorca. Maó/Ciutadella. 14.000.000 pessetes.

Aquesta ajuda ha estat destinada a dotar l'equipament a les
distintes seccions: pell, calçat, fusta i aigües, del laboratori de
control de qualitat industrial de Pime-Menorca.

Subsector industrial de fusta i mobles per disseny i moda: 
Associació Empresarial Madera y Olivo de Baleares. Manacor.
3.205.000 pessetes.
Galmés Pascual, SL. Manacor. 361.048 pessetes.
Total: 3.566.048 pessetes.

Subsector industrial de fusta i mobles per tal d'introduir noves
tecnologies: 
Ind. Muebles Elementos. Manacor. 3.424.806 pessetes.
Maderesa. Alaior. 4.605.975 pessetes.
Antonio Fiol. Ciutadella. 187.000 pessetes.
Cuinat Fel, SA. Felanitx. 110.180 pessetes.
Ebanistería Jarsu, SA. Manacor. 5.586.934 pessetes.
Miquel Riera, CB. Manacor. 1.518.150 pessetes.
Total: 15.433.045 pessetes.
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Subsector industrial de bijuteria per disseny i moda:
Iteb. Maó. 14.000.000 pessetes.
Catisa. Maó. 843.926 pessetes.
J.C. Moll Taltavull. Es Castell. 601.055 pessetes.
Total: 15.444.981 pessetes.

Subsector industrial de bijuteria per tal d'introduir noves
tecnologies: 
Adyrsa. Maó. 2.752.500 pessetes.
Coral Balear, SA. Palma, 5.409.200 pessetes.
Chapado Oro Vid. Maó. 9.785.974 pessetes.
Denix, SA. Ciutadella. 4.228.868 pessetes.
Antonio Dorado, SA. Palma. 141.230 pessetes.
Catisa. Maó. 4.030.420 pessetes.
Denix SA. Ciutadella. 425.375 pessetes.
Creaciones Galy, SA. Maó. 1.206.600 pessetes.
José López Freijomil. Ciutadella. 2.270.000 pessetes.
Total: 30.250.167 pessetes.

Subsector industrial de bijuteria per a la normalització i
homologació de productes:
Pimeef. Eivissa. 4.900.000 pessetes.

Subsector industrial de l'alimentació per formació i estudi:
Procam, SA. Manacor. 897.500 pessetes.

Subsector industrial de l'alimentació per tal d'introduir noves
tecnologies:
Bolleria Pan Maruja, SA. Alaior. 1.807.270 pessetes.
Embutidos Munar. Felanitx. 977.630 pessetes.
Embutidos Forteza. Pollença. 3.102.250 pessetes.
Total: 5.887.150 pessetes.

Subsector industrial d'aigües per a la normalització i homologació
de productes:
Pime-Menorca. Maó/Ciutadella. 14.000.000 pessetes.

Subsector industrial de químiques per tal d'introduir noves
tecnologies: 
Gomas Pol, SA. Consell. 2.928.655 pessetes.
Isleña de La Goma, SA. Marratxí. 4.100.000 pessetes.
Total: 7.028.655 pessetes.

Subsector industrial de serveis per formació i estudi:
Gremio Patronal Tintoreros. Palma. 1.000.000 pessetes.
Prodeba. Palma. 300.000 pessetes.
Gremio Peluqueros Pime. Palma. 1.000.000 pessetes.
A. Sindical Taxi. Palma. 135.000 pessetes.
A. Patronal Pastissers Menorca. Maó/Ciutadella. 213.000 pessetes.
Asineba. Palma. 500.000 pessetes.
A. Pastissers i Forners Balears. Palma. 600.000 pessetes.
A. Patronal Peluqueros y estética. Maó. 500.000 pessetes.
Total: 42.880.000 pessetes.

Subsector industrial de tèxtil, confecció i moda per tal d'introduir
noves tecnologies: 
Confecciones Mesquida, SL. Felanitx. 2.344.370 pessetes.
Ici Balear, SA. Campos. 10.525.000 pessetes.
Total: 12.569.370 pessetes.

Subsector industrial de calçat per formació i estudi:
Lorenzo Fluxa, SA. Inca. 1.000.000 pessetes.

Subsector industrial de calçat per a la normalització i homologació
de productes:
Pime-Menorca. Maó/Ciutadella. 14.000.000 pessetes.

Aquesta ajuda ha estat destinada a dotar l'equipament a les
distintes seccions: pell, calçat, fusta i aigües, del laboratori de
control de qualitat controlada de Pime-Menorca.
Afaca. Inca. 1.921.000 pessetes.
Total: 15.921.000 pessetes.

Subsector industrial de calçat per tal d'introduir noves tecnologies:
Calzados Ballester. Inca. 1.062.160 pessetes.
Calzados Es Pico, SDA. Consell. 220.410 pessetes.
Calzados Valse, SA. Selva. 2.156.540 pessetes.
Cortes Belmy, SL. Inca. 3.057.800 pessetes.
Jaime Català, SA. Lloseta. 2.680.000 pessetes.
José Gornés Marqués. Ciutadella. 202.500 pessetes.
Lorenzo Fluxá, SA. Inca. 4.167.000 pessetes.
M. Moll Anglada. Ciutadella. 6.535.610 pessetes.
Sebastián Mesquida, SA. Ciutadella. 1.841.280 pessetes.
Calzados Coll, SA. Lloseta. 2.650.300 pessetes.
Calzados Melfor. SA. Alaior. 4.965.200 pessetes.
Calzados Miguel, SA. Llucmajor. 358.176 pessetes.
Calzados Valse, SA. Selva. 1.050.000 pessetes.
Capritx, SC. Ciutadella. 290.000 pessetes.
Faner Marques. Ciutadella. 3.416.600 pessetes.
Ti-San. Ciutadella. 1.000.000 pessetes.
Total: 37.472.491 pessetes.

Palma, abril del 1993.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 488/93, presentades pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa al suport de la Conselleria d'acció social a
"Es Refugi". (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social atén els
problemes derivats de la marginació a través dels diversos convenis
i subvencions a corporacions locals i a institucions sense ànim de
lucre. En el cas d'aquestes darreres, és preceptiu estar inscrit en el
registre d'entitats existent a la Comunitat Autònoma, per la qual
cosa se'ls ha assessorat; endemés des del primer moment hem tengut
contacte amb aquesta entitat i li hem ofert el nostre servei de
Menjador de Transeünts per a totes aquelles persones que el puguin
necessitar.

Palma, abril del 1993.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Gabriel Oliver i Capó.
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