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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1568/93, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1255/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
motivacions i conseqüències de la falta de dictamen previ del
Consell d'Estat als reglaments generals aprovats pel Govern en el
desplegament de lleis.(Mesa de 27 d'abril del 1993).

Palma, a 28 d'abril 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.
1255/93, relativa a les motivacions i conseqüències de la falta de
dictamen previ del Consell d'Estat als reglaments generals
aprovats pel Govern en el desplegament de lleis, la següent moció:

1. En el termini de quinze dies el Govern de la
Comunitat Autònoma lliurarà als grups parlamentaris relació
detallada de tots els reglaments, decrets i disposicions generals
que puguin estar afectats per la sentència del Tribunal
Constitucional del 26 de novembre del 1992.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma, una vegada
constituït el Consell Consultiu de les Illes Balears, derogarà tots
els decrets, reglaments i disposicions generals que puguin, en
virtut de la sentència abans esmentada, partir del vici de nul•litat.
Les noves disposicions que s'hagin de decretar per substituir a les
derogades compliran tots els requisits legals, en especial el del
dictamen del Consell Consultiu, amb la finalitat de garantir el
respecte a les lleis de les quals emanin.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma, mentre no
existeixi un Consell Consultiu de les Illes Balears, no
desenvoluparà reglamentàriament cap llei, o en el cas contrari en
sol•licitarà prèviament dictamen del Consell d'Estat.

Palma, a 23 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1550/93, del Diputat Hble. Sr. Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a ajornament
dels programes d'investigació arqueològica. (Mesa de 27 d'abril del
1993).

RGE núm. 1551/93, del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cursos de català per a
funcionaris. (Mesa de 27 d'abril del 1993).

Palma, a 28 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 escrita.

Per quin motiu els programes d'investigació arqueològica
dels museus transferits foren ajornats l'any 1987, sense cap tipus
d'explicació coherent i no han tingut continuació?

Per quin motiu resten abandonats els jaciments afectats
per aquesta situació?

Palma, a 22 d'abril del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 escrita.

Quin és el nombre d'assistents als cursos de català per a
funcionaris organitzats pel Govern de les Illes Balears durant l'any
1993?

I durant l'any 1992?

De quantes hores és la durada de cada curs?

Quin és l'horari de les classes?

Palma, 22 d'abril del 1993.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1529/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts directes per patrimoni. (Mesa de 27 d'abril
del 1993).

RGE núm. 1530/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts directes per successions. (Mesa de 27 d'abril
del 1993).

RGE núm. 1531/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts indirectes per cànon d'aigües. (Mesa de 27
d'abril del 1993).

RGE núm. 1532/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts indirectes per bingo i joc. (Mesa de 27 d'abril
del 1993).

RGE núm. 1533/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts indirectes per actes jurídics. (Mesa de 27
d'abril del 1993).

RGE núm. 1534/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts indirectes per transmissions. (Mesa de 27
d'abril del 1993).

RGE núm. 1535/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'imposts directes per medi ambient. (Mesa de 27
d'abril del 1993).

RGE núm. 1536/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'actius financers. (Mesa de 27 d'abril del 1993).

RGE núm. 1537/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte del passiu financer. (Mesa de 27 d'abril del 1993).

RGE núm. 1538/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte de taxes i altres ingressos. (Mesa de 27 d'abril del
1993).

RGE núm. 1539/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte de transferències corrents. (Mesa de 27 d'abril del
1993).

RGE núm. 1540/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada
en concepte d'ingressos patrimonials. (Mesa de 27 d'abril del 1993).

RGE núm. 1541/93, del Diputat Hble. Sr. Josep Alfonso, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat cobrada en
concepte d'imposts directes per patrimoni. (Mesa de 27 d'abril del
1993).

RGE núm. 1556/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a regulació dels
campaments privats. (Mesa de 27 d'abril del 1993).

RGE núm. 1557/93, del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a elaboració i aprovació
dels plans d'ordenació de les ANEI de Me-norca. (Mesa de 27 d'abril
del 1993).

Palma, a 28 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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts directes per
patrimoni?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts directes per
successions?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts indirectes
desglossats per cànon d'aigües?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts indirectes
per bingo i joc?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts indirectes
per actes jurídics?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts indirectes
per transmissions?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'imposts directes
per medi ambient?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'actius financers?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992 en concepte de passius financers?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992, capítol III, en concepte de taxes i
altres ingressos?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de la
Comunitat Autònoma del 1992 en concepte de transferències
corrents?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.
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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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma del 1992 en concepte d'ingressos
patrimonials?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Quina ha estat la quantitat cobrada dels pressuposts de
la Comunitat Autònoma del 1992 en concepte de transferències de
capital?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha
regulat normativament els campaments privats, per tal d'ordenar
i facilitar aquesta modalitat tan popular d'acampada?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears que estaran
definitivament elaborats i aprovats els plans d'ordenació de les
àrees naturals d'especial interès de l'illa de Menorca?

Palma, a 21 d'abril del 1993.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1549/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a la defensa de la imatge de Balears. (Mesa de 27 d'abril del
1993).

RGE núm. 1565/93, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a ajuda als ajuntaments per a la retolació dels noms dels
carrers en català. (Mesa de 27 d'abril del 1993).

Palma, a 28 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:

Els noms de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com
a destinacions turístiques representen, per la seva llarga tradició i
experiència, un fons comercial que garanteix una alta demanda per
a qualsevol producte turístic lligat a aquests noms que se situï al
mercat.

La comercialització del producte turístic balear és
realitzada per agents intermediaris en els distints països europeus.
La política de vendes d'aquests agents és subjecta a les lleis de
mercat i a causa de la forta competència entre ells i entre les
distintes destinacions turístiques de vegades utilitzen pràctiques
comercials que poden deteriorar la imatge de les nostres illes i que
no coincideixen amb la realitat. Es fa necessari, doncs, establir unes
vies de seguiment de la publicitat que es realitza de cadascuna de les
nostres illes, i en el cas de considerar-la vexatòria, requerir-ne als
responsables la retirada del mercat.

Per tot això, el Grup Parlamentari PP-UM presenta la
següent proposició no de llei:

El Govern balear remetrà al Parlament un projecte de llei
que desenvolupi el seguiment de la publicitat que es faci de les Illes
Balears en els distints països emissors de turisme, per a la qual cosa
es crearà un organisme competent.

Palma, a 22 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 SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
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La normalització lingüística hauria de ser una tasca
prioritària per a tots nosaltres. La divulgació de la nostra llengua
ha de ser la qüestió ineludible per als que tenen la responsabilitat
de governar, tots els esforços seran pocs per tal que la seva
implantació sigui una cosa normal a tots els indrets de la
comunitat balear. La retolació en català de les plaques dels carrers
és una tasca força important per a la implantació de la nostra
llengua i pot ajudar d'una manera important la tant desitjada
normalització lingüística.

És per tots sabut que hi ha molts d'ajuntaments que han
canviat la retolació de les plaques dels carrers i per tant han
normalitzat aquesta situació, si bé això és així, tots sabem que
després de deu anys d'Estatut d'Autonomia encara hi ha molts de
pobles i infinitat de carrers amb les plaques en castellà i per tant
sense normalitzar. A alguns ajuntaments els ha faltat la voluntat
de canviar-les, i a molts d'altres ha estat no disposar dels doblers
suficients per dur a terme aquest canvi. Sabent l'interès del Govern
per a la normalització lingüística, el Grup Parlamentari SOCIA-
LISTA presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a dirigir-se a tots els ajuntaments que no hagin canviat
totes les plaques de carrer en la nostra llengua per tal de convidar-
los a fer-ho, atesa la importància que té per a la normalització
lingüística de la nostra comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a habilitar una partida pressupostària -mitjançant una
modificació de crèdit- de 50 milions de pessetes per tal de crear un
fons d'ajudes per a tots els ajuntaments que vulguin normalitzar
les plaques dels seus carrers a la nostra llengua.

Palma, 5 d'abril del 1993.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1552/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a concurs de trasllats, amb qualificació de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 27
d'abril del 1993).

RGE núm. 1554/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a finançament de la normalització lingüística, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.(Mesa de 27 d'abril del 1993).

Palma, a 28 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 PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Davant els problemes ocasionats pel darrer concurs de
trasllats de professors d'EGB per obtenir plaça definitiva en un
centre educatiu, atès que alguns mestres van ser desplaçats de la
seva illa de residència a una altra -encara que hi havia places-, amb
els trastorns que suposa la mobilitat dels professors tant per als
centres docents com per als que s'han de desplaçar d'una illa a
l'altra.

Aquest mateix concurs de trasllats el Govern de les illes
Canàries -que té competències en educació- el va organitzar per
illes i no per províncies com ho fa el Ministeri d'Educació i Ciència,
i d'aquesta manera els professors provisionals, obligats a participar
en el concurs de trasllats perquè encara no tenen cap destinació
definitiva, se'n poden veure beneficiats.

És per açò que el Grup Parlamentari PSM i EEM presenta
la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació i Ciència que el proper concurs de trasllats de personal
docent tengui en compte els trets peculiars de la composició
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma.

Palma, a 22 d'abril 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 comissió.

L'Estat espanyol contribueix amb diferents comunitats
autònomes amb llengua pròpia diferent al castell`pa, en el
finançament de la normalització lingüística, mitjançant la signatura
de convenis que estableixen les quantitats finalistes que el Govern
espanyol aportarà per saldar el "deute històric" amb les llengües de
l'Estat diferents al castellà.

Atès que les Illes Balears són una comunitat autònoma
amb llengua pròpia que encara no s'ha vist compensada amb la
signatura d'aquest conveni, malgrat els deu anys d'Estatut, l'ús social
de la llengua continua retrocedint.

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
l'Estat espanyol que contribueixi al procés de normalització
lingüística a les Illes Balears, d'acord amb el Govern de les Illes
Balears, proporcionalment a l'ajut que han rebut les comunitats
autònomes de Catalunya, País Valencià i Galícia.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar un pla de normalització
lingüística per tal d'assegurar l'oficialitat del català que inclogui:

- La creació d'una xarxa tècnica que faciliti la plena
normalització de l'administració.

- El finançament de plans d'incorporació del català en la
vida econòmica, empresarial i sindical, per millorar la incidència
social de la nostra llengua.

- La millora de la presència del català en els mitjans de
comunicació social de les Illes Balears.

Palma, 20 d'abril del 1993.
El Diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la pregunta RGE núm. 4766/92, presentada pel diputat

Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de l'Instituto
Balear de la Vivienda (IBAVI). (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).

- Clave, Agència de publicitat: 2.372.906 pessetes.
- Nimbus Publicidad: 890.790 pessetes.
Total: 3.263.696 pessetes.

La contractació s'ha efectuat de forma directa, atenent
criteris de rendibilitat i eficàcia. La majoria de la publicitat respon
a anuncis oficials a periòdics diaris locals.

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

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 171/93, presentada pel diputat
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Junta
d'Aigües. (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Els estudis en contractació com assistències tècniques,
encarregats per la Junta d'Aigües han estat els següents:

El 1990, Departament hidràulic (se'n fa constar l'estudi, el cost i
l'empresa adjudicatària):

- A.T. per al desenvolupament d'un sistema operatiu de base de
dades de gestió d'expedients de punts d'aigua. 6.750.000 pessetes.
Lógica e Ingeniería, SL.
- A.T. per a redacció de "Estudi de caracterización del régimen
extremo de precipitaciones". 7.850.000 pessetes. YACU, SA.

El 1991, Departament hidràulic:

Cap.

El 1992, Junta d'Aigües:

- A.T. Elaboració . Plànols topogràfics Albufera d'Alcúdia.
5.700.000 pessetes. Estop, SA.
- A.T. Estudi i funcionament hidràulic Albufera i mesures
preventives davant les inundacions. 9.875.000 pessetes. YACU, SL.
- A.T. Estalvi i ús racional de l'aigua (Habitabilitat de les Balears).
7.000.000 pessetes. Nimbus Publicitat, SA.
- A.T. Estalvi i ús racional de l'aigua (Mercats turístics d'origen).
4.000.000 pessetes. Nimbus publicitat, SA.
- A.T. Vigilància Junta d'Aigües. 2.916.667 pessetes. Prosesa.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 182/93, presentada pel diputat
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Conselleria
d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Es fa constar l'estudi, el cost i l'adjudicatari.

1990:

- Geofísic àrea Selva, Mancor i Caimari. 697.760. Nigerola R. y
Estudios, SA.
- Infraestructura proveïment aigua Eivissa. 742.320. Geoda.
- Avingudes conca Campos. 582.960. UIB.
- Normativa, quantificació i reutilització fangs i efluents Edar.
448.000. More Ramos, Juan Carlos.
- Preservació zones especial interès. 118.720. Gomila, J.J. i Enrich,
S.C.
- Recol•lecció d'espècies. 499.520. Pons Buades, Guillermo.

1991:

- Opinions preferències obres públiques. 728.000. Gupime, SA.
- Avingudes 1990 Alcúdia. 739.200. UIB.
- Inventari arqueològic Marina de Llucmajor. 168.000. Porcel
Gomila, Gabriel.
- Problemàtica contaminació marina hidrocarburs Balears.
2.338.560. Aguiló Bonnin, Roberto.
- Recollida analògica aràcnids illots Eivissa i Formentera. 520.000.
Pons Buades, Guillermo.
- Inventari arqueològic Marina de Llucmajor. 168.000. Porcel
Gomila, Gabriel.
- Estudi tècnic. 499.520. Pons Buades, Guillermo.
- Anàlisis avingudes conca de Campos 1989. 194.320. UIB.
- Disseny activitat educativa ambiental. 560.000. Planells Ferrer,
Rita.
- Redacció memòria ANEI. 1.298.000. Serra Devecchi, María
Rosario.
- Inventari elements zona Amunts Eivissa. 526.400. De Miguel
Colom, Catalina.
- Projecte planificació educacional ambiental. 436.800. Rodríguez
García, Carmen.
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1992:

- Redacció, documentació i descripció directrius ordenació.
345.000. Sitjar-Salva-Mir, C.B.
- Projecte educació ambiental. 474.600. Rodríguez García,
Carmen. 
- Revisió dades pedreres abandonades Menorca. 350.300. Pons
Machado, Octavio.
- Revisió dades pedreres abandonades Menorca. 350.300. Gornes
Hachero, J. Simon.
- Econòmic suport redacció Pla director de pedreres. 339.000.
Buades de Armenteras, Antonio.
- Revisió dades caracterització etnològica Mallorca. 345.000.
Payeras Grau, Gabriel.
- Inventari tricòpters en relació M.A. Balears. 604.800. Jaume
Llabrés, Damian.
- Descripció geològica ANEI Eivissa i Formentera. 101.700.
Gelabert Ferrer, Bernard.
- Revisió dades pedreres abandonades interior etn. Menorca.
117.524. Gornes Hachero, J. Simon.
- Revisió dades pedreres abandonades interior etn. Pitiüses.
345.000. Payeras Grau, Gabriel.

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

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 212/93, presentada pel diputat
Sebastià Serra, relativa a la marginació social a Eivissa. (BOPIB
núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Com és sabut, des de l'any 1982, les competències
d'acció social foren delegades als consells insulars, d'aquí que tant
a Eivissa com a Menorca la responsabilitat fonamental, a part de
les que corresponen als respectius ajuntaments i al Ministeri
d'Assumptes Socials, competen al consell insular respectiu.

No obstant això, s'ha elevat substancialment l'aportació
dels pressuposts de la Comunitat Autònoma als Consells Insulars
de Menorca i d'Eivissa i Formentera, a través del Pla concertat de
prestacions bàsiques socials.

En aquest pla s'inclouen actuacions de prevenció i
reinserció social, ajudes d'urgència per a casos d'extrema
necessitat, etc., que van destinades a pal•liar la problemàtica de
marginació social existent al seu àmbit territorial, d'acord amb els
seus plans respectius, que inclouen òbviament actuacions contra
la pobresa, a més de sustentar-se en estudios concrets a problemes
de la població gitana en la localitat d'Eivissa, amb la finalitat de
tenir-ne un millor coneixement.
 

Palma, 9 de març del 1993.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Gabriel Oliver i Capó.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 213/93, presentada pel diputat
Pere Sampol, relativa a la marginació social a Menorca. (BOPIB
núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Com és sabut, des de l'any 1982, les competències d'acció
social foren delegades als consells insulars, d'aquí que tant a Eivissa
com a Menorca la responsabilitat fonamental, a part de les que
corresponen als respectius ajuntaments i al Ministeri d'Assumptes
Socials, competen al consell insular respectiu.

No obstant això, s'ha elevat substancialment l'aportació
dels pressuposts de la Comunitat Autònoma als Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, a través del Pla concertat de
prestacions bàsiques socials.

En aquest pla s'inclouen actuacions de prevenció i
reinserció social, ajudes d'urgència per a casos d'extrema necessitat,
etc., que van destinades a pal•liar la problemàtica de marginació
social existent al seu àmbit territorial, d'acord amb els seus plans
respectius, que inclouen òbviament actuacions contra la pobresa, a
més de sustentar-se en col•laboració amb el Consell Insular i Càritas
aquella illa, amb tres milions de pessetes, un programa específic
d'actuació en borses de pobresa.

Palma, 9 de març del 1993.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Gabriel Oliver i Capó.

Ordre de Publicació
F) 

A les preguntes RGE núms. 450/93, 452/93 a 458/93,
ambdues incloses, presentades pel diputat Valentí Valenciano,
relatives a les inversions en el Pla de comerç. (BOPIB núm. 69 de 5
de març del 1993).

Inversions en actius fixos:

1. Partida pressupostària a la qual s'han aplicat aquestes despeses:
77004.
2. Crèdit inicial de la partida 77004 a 1-1-92: 160.000.000 pessetes.
3. Crèdit definitiu de la partida 77004 a 31-12-92: 232.105.269
pessetes.
4. Crèdit contret de la partida 77004 a 31-12-92: 219.432.643
pessetes.
5. Crèdit pagat de la partida 77004 a 31-12-92: 214.459.075
pessetes.
6. Comerciants que s'han pogut acollir a aquestes ajudes. S'adjunta
relació on hi figura el nom, el municipi, el motiu de l'ajuda i la
quantia de la subvenció.

Palma, 19 de març del 1993.
La Conselleria de Comerç i Indústria.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició de
tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 498/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa al compliment de la directiva de la CE sobre
envasaments per a líquids alimentaris. (BOPIB núm. 69 de 5 de març
del 1993).
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La directiva del Consell de la CEE de 27 de juny del 1985
regula tot el que es refereix a envasos per a aliments líquids.
Posteriorment, aquesta directiva fou transcrita mitjançant el Reial
Decret 319/1991, de 8 de març. En virtut d'aquestes normes fins
al 3 de juliol del 1995 no és obligatori indicar en els envasos el
seu caràcter de reciclat. Així mateix, aquestes normes preveuen el
desenvolupament de programes per dur a terme aquestes mesures,
programes que s'elaboren, segons la informació que s'ha facilitat
a aquesta conselleria, pel Ministeri d'Obres Públiques, de
conformitat amb l'article 2.2 del Reial Decret esmentat, ja que en
aquestes normes s'estableix la responsabilitat del desenvolupament
d'aquest tipus de programes, pel seu impacte ambiental a
l'esmentat ministeri que és l'encarregat d'elaborar un document de
síntesis de les informacions o propostes que al respecte es puguin
desenvolupar per altres organismes o administracions afectades
per la qüestió.

Per altra banda, es constata que a Balears aquest tipus
d'envasos no té gran difusió en comparació amb els productes
elaborats a d'altres comunitats autònomes, ja que en provocar el
retorn dels envasos s'encareix notablement el cost de la
comercialització d'aquests productes a causa dels costos
d'insularitat, especialment de transport.

Cal significar que els aspectes relatius a la
comercialització, producció, reciclat i reutilització d'aquests
envasos, entenem que no són competència de l'Administració
sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 509/93, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a les accions i mesures preses per
la manca de control del material radioactiu en el trossejament
d'avions. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Relació d'actuacions de la Conselleria de Comerç i
Indústria referent a l'urani dels avions Convair-Coronado.

- Gestió telefònica a ENRESA sol•licitant informació
per al condicionament de l'urani natural procedent dels avions. 11-
01-93.

- IR 200/93. Contestació de la carta al Sr. Xavier Pastor.
12-01-93.

Acta d'inspecció. 14-02-93.
- IR 218/93. Carta al director de l'Aeroport de Palma de

Mallorca notificant-li l'obligatorietat de tornar l'urani al fabricant
dels avions o de gestionar-ne la retirada amb ENRESA. 18-02-93.

Anàlisi laboratori Conselleria. 19-02-93.
-IR 219/93. Carta al president d'ENRESA informant de

les actuacions d'aquesta conselleria. 22-02-93.
- IR 220/93. Carta al president del Consell de Seguretat

Nuclear informant de les actuacions d'aquesta conselleria. 22-02-
93.

- IR 221/93. Carta al director provincial del Ministeri
d'Indústria i Energia informant de les actuacions d'aquesta
conselleria. 22-02-93.

- IR 223/93. Carta al Sr. Javier Bayón Menéndez
(propietari dels avions), notificant-li l'obligatorietat de tornar l'urani
al fabricant dels avions o de gestionar-ne la retirada amb ENRESA.
04-03-93.

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

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 649/93, presentada pel diputat Sr.
Francesc Triay, relativa a les dades relatives a producció,
comercialització, ús, reciclat i reutilització d'envasos per a aliments
líquids. (BOPIB núm. 70 de 12 de març del 1993).

La directiva del Consell de la CEE de 27 de juny del 1985
regula tot el que es refereix a envasos per a aliments líquids.
Posteriorment, aquesta directiva fou transcrita mitjançant el Reial
Decret 319/1991, de 8 de març. En virtut d'aquestes normes fins al
3 de juliol del 1995 no és obligatori indicar en els envasos el seu
caràcter de reciclat. Així mateix, aquestes normes preveuen el
desenvolupament de programes per dur a terme aquestes mesures,
programes que s'elaboren, segons la informació que s'ha facilitat a
aquesta conselleria, pel Ministeri d'Obres Públiques, de conformitat
amb l'article 2.2 del Reial Decret esmentat, ja que en aquestes
normes s'estableix la responsabilitat del desenvolupament d'aquest
tipus de programes, pel seu impacte ambiental a l'esmentat ministeri
que és l'encarregat d'elaborar un document de síntesis de les
informacions o propostes que al respecte es puguin desenvolupar
per altres organismes o administracions afectades per la qüestió.

Per altra banda, es constata que a Balears aquest tipus
d'envasos no té gran difusió en comparació amb els productes
elaborats a d'altres comunitats autònomes, ja que en provocar el
retorn dels envasos s'encareix notablement el cost de la
comercialització d'aquests productes a causa dels costos
d'insularitat, especialment de transport.

Cal significar que els aspectes relatius a la
comercialització, producció, reciclat i reutilització d'aquests
envasos, entenem que no són competència de l'Administració
sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 1066/93, presentada pel diputat
Albert Moragues, relativa a cursos de formació professional agrària.
(BOPIB núm. 72 de 19 de març del 1993).

Exercici del 1992:

- Horticultura i ramaderia.
- Jornades d'oví.
- Tècniques de millora de l'elaboració de formatge artesanal amb
Denominació d'Origen Maó.
- Rec localitzat en cítrics.
- Agricultura biològica II nivell.
- Cultiu i tractament de cítrics.
- Cultiu de l'ametller.
- Integració cooperativa.
- Tècniques de producció i comercialització d'hortalisses.
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- Defensa dels cultius en agricultura biològica.
- Apicultura.
- Apicultura. selecció i cria de reines.
- Poda i empelt de cítrics.
- Apicultura: selecció i cria de reines.
- Flora i pol•linització.
- Poda i empelt de fruiters.
- Agricultura biològica.
- Alimentació en ramat vacú.
- Agricultura biològica. I nivell.
- Gestió de qualitat en cooperatives agràries.
- Reconversió de l'agricultura tradicional en biològica.
- Inseminació artificial en ramat vacú.
- Cultiu i tractament de l'olivera.
- Gestió d'explotacions agràries.
- Seminari sobre la PAC.
- Reconversió d'agricultura tradicional en biològica.
- Gestió d'empresa cooperativa.
- Integració cooperativa.
- Organització administrativa i règim comptable.
- Alimentació per a ramat vacú.
- Inseminació artificial.
- Diversificació de l'activitat agrària.
- Nocions bàsiques d'abonament.
- Lluita contra plagues i malalties en cítrics.
- Reparacions bàsiques de maquinària agrícola.
- Formació de monitors en educació sensorial.
- Formació de monitors en educació sensorial.
- Cultiu de l'ametller.
- Tècniques de maneig i profilaxi en ramat vacú.
- Poda i empelt de l'ametller.
- Educador ambiental.
- Art floral.
- Elaboració artesanal de conserves.
- Curs de gestió empresarial.
- Cultiu d'hortalisses a l'aire lliure I nivell.
- Curs de jardineria.
- Tècniques de cultiu en agricultura biològica.
-  Poda i empelt de fruiters.
- Apicultura.
- Organització de l'estructura productiva del sector primari.
- Tercer curs nivell mitjà floricultura.
- Tercer curs nivell bàsic floricultura.
- Tècniques de venda i comercialització de la mel.
- Fabricació i anàlisi del formatge artesanal D.O:
- Medi ambient.
- Poda i empelt en cítrics.
- Informàtica administrativa.
- Anàlisi sensorial a professionals de l'oli.
- Flora i pol•linització.
- Alimentació del ramat vacú lleter.
- Formació en anàlisi sensorial a professionals del formatge.
- Curs de jardineria.
- Apicultura.
- Flora i pol•linització.
- Apicultura: selecció i cria de reines.
- Tècniques de venda i comercialització de la mel.
- El cooperativisme com a fórmula associativa agrària.
- Tècniques de venda i comercialització de la mel.
- Cultiu d'hortalisses a l'aire lliure II nivell.
- Curs d'hortícoles en hivernacle.
- Maneig d'hivernacles.
- Integració cooperativa.
- Cultiu de l'ametller.
- Poda i empelt de l'ametller.
- Tècniques de millora de la qualitat de la llet.
- Rec i abonats en cultius hortícoles.

- Curs de gestió d'explotacions agràries.
- Tècniques de millora de la qualitat de la llet de vaca.
- Curs de cítrics.
- Alternatives per als joves pagesos.
- Art floral III nivell.
- Comercialització del ramat oví.
- Cultiu de l'ametller.
- Introducció a l'enologia.
- Poda i empelt de l'olivera.
- Cultiu i tractament de l'olivera.
- Gestió d'empresa cooperativa.
- Curs d'agricultura bàsica.
- Curs per a l'obtenció del carnet de conduir tipus B.
- Incorporació de joves agricultors.
- Confecció de vestits pagesos.
- Fabricació manual d'instruments musicals.
- Tècniques de millora de l'elaboració del formatge.
- Silvicultura i conservació de la natura.
- Dos cursos sobre millora tècnica en el cultiu de cereals.
- Dos cursos de monitors del medi natural.
- Dos cursos de guies turístics de la natura.

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

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 1080/93, presentada per la
diputada Maria Antònia Vadell, relativa a les avaluacions de les
repercussions sobre el medi ambient de la carretera Deià-Sóller.
(BOPIB núm. 72 de 19 de març del 1993).

S'ha redactat l'EIA corresponent segons preveu el Decret
4/1986, de 23 de gener d'aquesta comunitat autònoma. Fou sotmès
a la consideració de la Comissió permanent de la Comissió Balear
de Medi Ambient i emès dictamen favorable en la sessió de dia 6 de
març del 1991.

Palma, 14 d'abril del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 1555/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la
Funció Pública davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 27 d'abril del 1993, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
la Funció Pública, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre les proves de selecció per accedir
a les places de personal funcionari i laboral convocades aquest any
per part del Govern de la Comunitat Autònoma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a debat davant el Ple de la Cambra de les

propostes de resolució que puguin derivar-se del Pla de
reindustrialització de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 27 d'abril del 1993, i oïda la Junta de Portaveus en
reunió de dia 20 del mateix mes i any, conformement amb l'article
172 del Reglament de la Cambra, acorda de debatre les propostes
de resolució que puguin derivar-se del Pla de referència (publicat
al BOPIB núm. 81, de 21 d'abril del 1993) davant el Ple de la
Cambra. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials al Projecte de Llei RGE núm. 1410/93, del Consell
Consultiu.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'abril del 1993, a la vista dels escrits RGE núms. 1582/93
i 1569/93, presentats pel Grup Parlamentari SOCIALISTA i el Grup
Parlamentari MIXT, respectivament, acorda d'ampliar el termini de
referència fins el dia 5 de maig del 1993, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitució a la Comissió de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'abril del 1993, es donà per assabentada de l'escrit 1553/93,
presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, mitjançant el qual es
comunica la substitució del diputat Hble. Sr. Pere Sampol i Mas pel
diputat Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera a la Comissió de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a resolució de l'oposició per cobrir una plaça de

personal funcionari del grup B del cos d'administratius del Parlament
de les Illes Balears..

La Presidència del Parlament de les Illes Balears, en ús de
les atribucions que té conferides i d'acord amb l'establert a la Base
Dotzena de les reguladores de l'oposició de referència (publicades al
BOPIB núm. 55, de 26 de novembre del 1993), a proposta del
Tribunal Qualificador corresponent o oïda la Mesa de la Cambra, en
reunió de dia 27 d'abril del 1993, acorda de nomenar funcionari de
carrera del cos d'administratius del grup B del Parlament de les Illes
Balears el Sr. Joaquim Jaume i Mas, amb DNI núm. 42.942.022.

L'esmentat aprovat té un termini de trenta dies a partir
d'aquesta publicació per tal de prendre possessió i prestar el
jurament o promesa. Si no en prenia possessió en el termini indicat,
sense causa justificada, restarà en situació de cessant.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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