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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 2510/93, de l'Hble Sr.  Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cursos
de formació del programa operatiu Foner gestionat per l'empresa
Semilla, SA. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2511/93, de l'Hble Sr.  Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
projectes i programes encarregats pel Govern de la CAIB a
l'empresa Semilla, SA. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2512/93, de l'Hble Sr.  Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
empreses, organitzacions o persones físiques a les quals ha prestat
serveis Semilla, SA. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2513/93, de l'Hble Sr.  Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
empreses i organitzacions a les quals participa Semilla, SA. (Mesa
de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2517/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a recaptació del cànon
de sanejament d'aigües. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2521/93, de l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subhasta per a
l'adjudicació de les obres de la variant d'Alaior, a la carretera C-
721. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2522/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a estudis sobre
reciclatge terciari de l'aigua. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2523/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a enderrocament de
l'edifici situat devora de la torre de Portopí. (Mesa de 14 de
setembre del 1993).

RGE núm. 2524/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a construcció de dues
carpes al moll de Palma. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2525/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a enderrocament de les
cases de Son Forteza. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2526/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a funcionaris amb
baixes per malaltia, permisos o absències. (Mesa de 14 de setembre
del 1993).

RGE núm. 2530/93, de l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projecte de recuperació
del Camí de cavalls. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2544/93, de l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a subvencions d'Ibatur a
ajuntaments. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2545/93, de l'Hble Sr. Diputat Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a expedients incoats per
excavacions arqueològiques sense autorització. (Mesa de 14 de
setembre del 1993).

RGE núm. 2546/93, de l'Hble Sr. Diputat Joan B. Gomila,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a sanció per excavacions
arqueològiques sense autorització a una cova natural de Sa Punta
Gallamina. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

Palma, a 15 de setembre 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.

Quins cursos de formació del programa operatiu Foner ha
gestionat Semilla SA durant els anys 1991, 1992 i 1993; detallant
l'entitat agrària organitzadora, la data de realització dels cursos, el
nombre d'alumnes, el pressupost inicial, el pressupost ajustat, la
despesa final realitzada i la despesa pagada?

Palma, a 21 de juliol del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

Quins projectes i programes ha encarregat el Govern de la
Comunitat Autònoma a l'empresa Semilla SA, durant els anys 1991,
1992 i 1993, detallant la descripció del projecte o programa, el
pressupost previst i la despesa realitzada?

Palma, a 21 de juliol del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Durant els anys 1991, 1992 i 1993, a quines empreses,
organitzacions o persones físiques ha prestat serveis l'empresa
Semilla SA, detallant l'objecte del servei, l'empresa i la quantia del
servei?

Palma, a 21 de juliol del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines empreses o organitzacions participa Semilla
SA com a accionista o administrador, en la data d'avui, detallant
el nom de l'empresa, el capital social, la distribució del capital i el
percentatge de participació de cada soci, a cadascuna?

Palma, a 21 de juliol del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins municipis no es recapta encara el cànon de
sanejament d'aigües?

Palma, a 3 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El BOCAIB núm. 97, de 10.08.93 publica l'anunci de la
subhasta per a l'adjudicació de les obres de la variant d'Alaior a la
carretera C-721, amb un pressupost de 403.062.865 pessetes.

Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Obres Públiques
a l'hora de decidir que l'exhibició de documents (projecte i plec de
clàusules administratives) es faci únicament i exclusivament al
carrer Miquel Santandreu de Palma?

No pensa el Govern que aquest fet dificulta que les
empreses de les illes de Menorca o Eivissa obtenguin la
informació necessària per tal de poder-hi concursar?

Com és possible que les proposicions s'hagin de lliurar
forçosament a mà, a unes dependències administratives situades
també a l'illa de Mallorca?

No seria més lògic, atesa la discontinuïtat geogràfica del
territori de la nostra comunitat, comptar amb una còpia del projecte
a cada illa i poder presentar les proposicions a cada consell insular,
per part de les empreses interessades?

No creu el Govern que l'objectiu d'apropar l'administració
als administrats passa, a les nostres illes i entre altres coses, per
donar un major paper en qüestions com aquestes als consells
insulars?

Es Mercadal, a 6 de setembre del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears algun estudi
dels costos i de la viabilitat per realitzar un reciclatge terciari de
l'aigua enfront de la proposta de dessalinització? Quins són els
resultats?

Palma, a 6 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha instat la Comissió de Patrimoni a l'Ajuntament de
Palma a realitzar alguna acció relativa a l'enderrocament de l'edifici
situat devora la torre de Portopí? En cas negatiu, per què?

Palma, a 6 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Ha realitzat la Comissió de Patrimoni alguna acció
destinada a evitar la construcció de dues carpes al moll de Palma
en un indret que pot agredir visualment la imatge de la Seu,
l'Almudaina, les murades i la badia de Palma?

Palma, a 6 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 escrita.

Ha realitzat la Conselleria de Cultura alguna acció per
evitar l'enderrocament de les cases de Son Fortesa o per preservar
els elements arquitectònics més importants?

Palma, a 6 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 escrita.

Quins funcionaris de l'administració de la CAIB han
tingut baixes per malaltia, permisos o absències laborals durant els
mesos de maig i juny del 1993?

Quines han estat les causes de cada un?

Palma, a 6 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 escrita.

Quines actuacions ha duit a terme fins al dia d'avui el
Govern de les Illes Balears per tal d'acomplir la proposició no de
llei presentada pel PSM i EEM, aprovada per unanimitat en sessió
celebrada dia 19 de maig del 1993, que diu:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar els treballs per fer un projecte de
recuperació del Camí de Cavalls a l'illa de Menorca i incloure
aquest projecte dins els programes 5b, per tal de possibilitar el seu
ús públic no rodat"?

Té previst el Govern incloure alguna partida
pressupostària en els pressuposts del 1994 per tal de possibilitar
el compliment d'aquesta resolució?

Es Mercadal, a 7 de setembre del 1993.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la liquidació del pressupost del 1992 de l'empresa
pública IBATUR figuren com a despeses extraordinàries les
subvencions als ajuntaments següents:

Escorca: 15.153.271 pessetes.
Banyalbufar: 30.000.000 pessetes.
Valldemossa: 16.194.240 pessetes.

Per quin motiu s'han concedit aquestes subvencions?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants expedients sancionadors ha incoat la Conselleria
de Cultura per realitzar excavacions arqueològiques sense
autorització els anys 1990, 1991, 1992 i 1993?

Quantes sancions s'han imposat per realitzar excavacions
arqueològiques sense autorització durant els anys 1990, 1991, 1992
i 1993?

Per quines quantitats? Quines d'aquestes sancions s'han fet
efectives?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 escrita.

Ja s'ha fet efectiva la sanció d'un milió de pessetes, d'una
multa imposada per la Conselleria de Cultura a la persona que va ser
trobada l'any 1987 mentre realitzava excavacions arqueològiques
sense autorització en una cova natural situada a la part esquerra de
Sa Punta Gallamina, a la costa nord de Ciutadella?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2552/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajudes
o subvencions que ha donat el Govern de la CAIB a l'empresa
British Caledonian. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2553/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa als
terrenys regalats pel Govern de la CAIB a l'empresa British
Caledonian. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2554/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
indústries instal•lades a Mallorca com a conseqüència de la
instal•lació de l'empresa British Caledonian. (Mesa de 14 de
setembre del 1993).

RGE núm. 2555/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a interès
estratègic de mantenir l'¡empresa British Caledonian. (Mesa de 14
de setembre del 1993).

RGE núm. 2556/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
resultats de la posada en marxa d'una campanya per radicar noves
indústries estrangeres a les Illes Balears. (Mesa de 14 de setembre
del 1993).

RGE núm. 2557/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la idea
de construir un palau d'exposicions i congressos a Balears. (Mesa
de 14 de setembre del 1993).

Palma, a 15 de setembre 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 la Comissió d'Economia.

Quantes ajudes o subvencions ha donat, fins al dia
d'avui, el Govern de la Comunitat Autònoma a l'empresa British
Caledonian?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 la Comissió d'Economia.

En el cas hipotètic i possible de la desaparició de
l'empresa British Caledonian, els terrenys regalats pel Govern de la
Comunitat Autònoma a aquesta empresa, revertiran de nou a la
Comunitat Autònoma?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes indústries aeronàutiques, a altre tipus d'indústries,
s'han instal•lat a Mallorca, com a conseqüència de la instal•lació de
l'empresa British Caledonian?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès l'interès estratègic -diu el Govern de la Comunitat
Autònoma- de mantenir l'empresa British Caledonian a Mallorca,
quins són els escenaris prevists pel Govern de la Comunitat
Autònoma pel que fa referència a les subvencions o ajudes, i els
beneficis obtinguts per a Mallorca, detallant l'ocupació i la
facturació en cada cas?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 la Comissió d'Economia.
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Passat un any de la presentació pel Govern de la
Comunitat Autònoma de la posada en marxa d'una campanya per
radicar noves indústries estrangeres a les Illes Balears en base a la
distribució d'una sèrie de fulls informatius:

Quin ha estat el resultat fins al dia d'avui?

Quantes indústries de capital estranger s'han radicat a les
Illes Balears?

Quants de llocs de feina s'han creat?

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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 la Comissió d'Economia.

Ha abandonat definitivament el Govern de la Comunitat
Autònoma la idea de construir un palau d'exposicions i congressos
a Balears?

Palma, 9 de setembre del 1993.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2529/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a reducció en un 40% de la taxa per Inspecció Tècnica de
Vehicles. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2534/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a declaració de la Serra de Na Burguesa, parc natural.
(Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2537/93, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a mesures per al compliment de la Llei 12/1988, de 17 de
novembre, de camps de golf. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

Palma, a 15 de setembre 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 Ple.

El balanç econòmic aportat pel Govern de la Comunitat
Autònoma al Parlament sobre el servei d'Inspecció Tècnica de
Vehicles, amb motiu de la transferència de la competència als
consells insulars, ha posat de manifest el caràcter abusiu de la taxa
que el Govern ve cobrant per aquest servei obligatori.

Per tal d'adequar la taxa al cost oficialment reconegut del
servei prestat, eliminant del sistema impositiu autonòmic distorsions
regressives i voracitats recaptadores, el Grup Parlamentari
SOCIALISTA proposa l'aprovació de la proposició no de llei
següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a reduir en un 40% la taxa per inspecció
tècnica de vehicles.

Palma, a 7 de setembre del 1993.
El portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Serra de Na Burguesa és una unitat morfològica i
geogràfica de gran importància que fent cos amb la de Son Camps
i Son Marill pertany a tres municipis: Puigpunyent, Calvià i Palma.

El Grup Parlamentari PSM i EEM considera que una àrea
com la Serra de Na Burguesa, ja contemplada com a ANEI dins la
Llei d'espais naturals, no pot comptar amb un estatut de protecció
que contempli tan sols la gestió d'una part de la serra condicionada
a la pertinença a un determinat municipi, sinó que ha de ser un sol
estatut amb un pla d'ús i gestió.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a declarar la Serra de Na Burguesa, parc
natural.

Palma, a 9 de setembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 MIXT presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

Quan es van a complir cinc anys de la promulgació de la
llei que regula la construcció de camps de golf a la nostra comunitat
autònoma, l'experiència ha demostrat la necessitat de prendre
mesures que garanteixin el compliment de les normes previstes a
l'articulat.

Concretament, en el que fa referència als informes
preceptius per a la declaració d'interès social i particularment en el
que pertoca a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori sobre la suficiència i conveniència dels recursos hidràulics
proposats, es produeixen situacions de confusió que és necessari
evitar per tal d'aconseguir una correcta decisió de les comissions
insulars d'urbanisme al respecte. Per tant, amb aquest objectiu, es
presenta la proposició no de llei següent:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que, per tal de fer efectiu el que preveu
l'article 2.4 de la Llei 12/88, de 17 de novembre, de camps de golf,
quant a mesures necessàries per tal d'evitar que les aigües
destinades a regar els camps d'aquestes instal•lacions no es
detreguin d'altres usos de necessitat més peremptòria, l'informe
favorable preceptiu de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori per a la declaració d'interès social de la
construcció sol•licitada, no sigui emès fins que no es tenguin
proves fefaents de l'existència dels mitjans que garanteixin que
l'aigua per regar el camp de golf procedirà de la depuració
d'aigües residuals o de la dessalinització d'aigua de la mar o bé de
fonts, rius i torrents que vessin directament a la mar.

Palma, a 9 de setembre del 1993.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2535/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a exposició pública del projecte de nou traçat de la
carretera Deià-Sóller, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 14 de setembre del
1993).

RGE núm. 2542/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a increment de l'horari destinat a llengua espanyola en el
COU, amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 14 de setembre del 1993).

RGE núm. 2543/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a política d'aquisició de patrimoni, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 14
de setembre del 1993).

Palma, a 15 de setembre 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.

Les modificacions substancials que s'han produït en el
projecte de nou traçat de la carretera Deià-Sóller, que afecten
particulars que no han tingut ocasió d'al•legar en període
d'exposició pública, fan necessari l'acompliment d'quest tràmit
legal.

A la vegada, els valors naturals i paisatgístics de la Serra
de Tramuntana obliguen a ser especialment respectuosos amb
aquests, per tal de no provocar un impacte ambiental irreversible en
una de les zones més emblemàtiques de les Illes Balears.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma:

1. A sotmetre a exposició pública el nou projecte de traçat
de la carretera Deià-Sóller.

2. Que la reforma de la carretera Deià-Sóller no impliqui
variacions substancials de l'actual traçat, primant els valors estètics
i mediambientals sobre els del trànsit pesat.

Palma, 8 de setembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 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.

La Resolució núm. 21728, de 21 de juliol del 1993, de les
Direcciones Generales de Renovación Pedagógica y de Enseñanza
Superior, per la qual s'incrementa l'horari destinat a llengua
espanyola en el Curs d'Orientació Universitària, incompleix la Llei
de normalització lingüística, de rang superior a aquesta resolució.

La llei esmentada, a l'article 19.2 especifica: "la dedicació
horària dins els programes educatius, referida a l'ensenyament de la
llengua i literatura catalanes serà en harmonia amb els plans
educatius estatals i com a mínim igual a la destinada a l'estudi de la
llengua i literatura castellanes".

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a revocar la Resolució núm. 21728, de 21 de juliol, ja que
incompleix la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a prendre les mesures polítiques i, si pertoca,
legals, per tal de fer acomplir la Llei de normalització lingüística en
el Curs d'Orientació Universitària.

Palma, a 10 de setembre del 1993.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La importància que té per a les institucions públiques
comptar amb un patrimoni propi, s'evidencia pel fet que la majoria
han impulsat una política d'adquisició de patrimoni destinat als
usos més diversos.

Històricament a les Illes Balears s'ha produït una
excessiva concentració del patrimoni en una sola illa, la qual cosa
va provocar que quan desaparegué l'antiga Diputació, s'establís un
sistema compensatori per a les illes menors.

No obstant això, la creació de la Comunitat Autònoma
amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i l'aparició de les figures
dels consells insulars, no ha aconseguit canviar del tot la situació,
de tal manera que una simple consulta a l'inventari de finques i
edificis propietat de la CAIB és suficient per constatar la
descompensació existent entre les illes.

La recent publicació per part del Govern de les Illes
Balears d'una guia d'àrees recreatives incloent-ne sols una a
Menorca (propietat de l'Ajuntament de Ciutadella) i una a Eivissa,
confirma igualment la necessitat que es produeixi un canvi en la
política d'adquisició de patrimoni per part del Govern de les Illes
Balears.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a impulsar una política d'adquisició de
patrimoni a Menorca, Eivissa i Formentera, per tal d'intentar un
major equilibri en la ubicació de les finques i edificis propietat de
la CAIB a les diferents illes, procurant de manera especial
l'adquisició de sòl rústec o forestal, atès el seu dèficit de propietat
pública en aquestes illes.

Es Mercadal, 9 de setembre del 1993.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2531/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM,

de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 de setembre del 1993, admeté a tràmit, d'acord
amb l'article 175.1 del Reglament de la Cambra,  l'escrit de
referència, que sol•licita que el president de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports per tal d'informar sobre el presumpte
expoli i tràfec il•legal de material arqueològic a Menorca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 2547/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM, de

petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Transports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 de setembre del 1993, admeté a tràmit, d'acord amb
l'article 175.1 del Reglament de la Cambra,  l'escrit de referència,
que sol•licita que el president de la Comissió d'Ordenació Territorial
recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Transports per tal d'informar sobre els possibles retards en l'execució
de les obres previstes per la conselleria a cadascuna de les illes, pels
anys 1993 i 1994.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a canvi en la tramitació de les proposicions no de

llei RGE núms. 315/93, 337/93, 362/93, 473/93, 474/93, 1029/93,
1030/93, 1107/93, 2272/93, del Grup Parlamentari PSM i EEM.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 de setembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 2533/93, presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM,
mitjançant el qual se sol•licita canvi de tramitació per a les
proposicions no de llei següents, que havien de ser tramitades davant
el Ple de la Cambra:

- 315/93, relativa a construcció de carrils per a bicicletes, a tramitar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (BOPIB núm. 67, de 22
de febrer del 1993).

- 337/93, relativa a construcció d'una macropresó a les Illes Balears,
a tramitar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(BOPIB núm. 67, de 22 de febrer del 1993).

- 362/93, relativa a foment de l'associacionisme juvenil, a tramitar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (BOPIB núm. 67,
de 22 de febrer del 1993).

- 473/93, relativa a creació de la filmoteca de les Illes Balears, a
tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (BOPIB
núm. 69, de 5 de març del 1993).
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- 474/93, relativa a pla de coordinació entre les diferents
administracions que tenen competència en el litoral, a tramitar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial (BOPIB núm. 69, de 5
de març del 1993).

- 1029/93, relativa a foment de l'educació d'adults, a tramitar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (BOPIB núm.
72, de 19 de març del 1993).

- 1030/93, relativa a creació d'una cadena de televisió per satèl•lit
en català, a tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (BOPIB núm. 72, de 19 de març del 1993).

- 1107/93, relativa a elaboració d'un projecte de llei que reguli la
pràctica d'esports a la natura, a tramitar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (BOPIB núm. 77, de 2 d'abril del
1993).

- 2272/93, relativa a foment de sistemes de reguiu de baix consum
d'aigua, a tramitar davant la Comissió d'Ordenació Territorial
(BOPIB núm. 97, de 28 de juliol del 1993).

El termini per a la inclusió en l'ordre del dia corresponent
serà comptador a partir de la data de la present publicació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada dels assumptes RGE núms. 3408/92,

1817/93, 1818/93, 1819/93, 1829/93 i 1830/93.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 14 de setembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 2536/93, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el
qual se sol•licita la retirada dels assumptes següents:

Preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia:
- 3408/92, relativa a quantitat que queda actualment a la partida
del recinte firal (BOPIB núm. 49, de 22 d'octubre del 1992).

Preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant el Ple de la
Cambra:
- 1817/93, relativa a llei de comerç del mes de juny (BOPIB núm.
88, de 14 de maig del 1993).
- 1818/93, relativa a temps que ha de transcórrer per aplicar la llei
a Bon Sossec, SA (BOPIB núm. 88, de 14 de maig del 1993).
- 1819/93, relativa a 924 milions invertits pel Govern en activitats
industrials i/o comercials (BOPIB núm. 88, de 14 de maig del
1993).
- 1829/93, relativa a inversions de 120 milions de pessetes al recinte
firal (BOPIB núm. 88, de 14 de maig del 1993).
- 1830/93, relativa a motivació de la no inversió de 285 milions de
pessetes al recinte firal (BOPIB núm. 88, de 14 de maig del 1993).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a diverses substitucions a la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de setembre del 1993, restà assabentada dels escrits RGE
núms. 2508/93, 2550/93 i 2551/93, presentats pel Grup Parlamentari
PP-UM, i 2516/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA,
mitjançant els quals es comuniquen les substitucions següents:

- De la Sra. Maria Lluïsa Cava de Llano i Carrió pel Sr. Pere Palau
i Torres.

- De la Sra. Carlota Alberola i Martínez pel Sr. Joan Huguet i Rotger.

- Del Sr. Josep Maria Martínez i Polentinos per la Sra. Maria Salom
i Coll.

- Del Sr. Albert Moragues i Gomila per la Sra. Joana Maria Barceló
i Martí.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de setembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) Relativa a acord Institució-personal per al 1993.

ACORD INSTITUCIÓ-PERSONAL PER AL 1993.

Clàusula primera.-

1.- El present acord s'aplicarà al personal funcionari, i
eventual del Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb el
contingut d'aquest.

2.- La vigència del present acord serà de l'1 de gener al 31
de desembre del 1993, i s'entendrà prorrogat fins a la signatura d'un
nou acord.

Clàusula segona.-

1.- L'increment de les retribucions per al 1993 serà el
previst i aprovat amb caràcter general per a l'Administració General
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas
d'aprovacions d'altres millores retributives per a les esmentades
administracions, aquestes seran d'aplicació al personal del
Parlament.
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2.- En cas que l'I.P.C. augmenti respecte de la previsió
general aprovada per l'Administració de l'Estat i de la CAIB, les
retribucions del personal de la Cambra s'incrementaran en el
mateix percentatge en què es desviï l'Índex de preus al consum,
sempre que s'ajusti a la normativa legal vigent en l'exercici
pressupostari corresponent.

Clàusula tercera.-

1.- Es mantendrà oberta la Mesa de Negociació, per a
l'estudi i revisió si pertoca, dels Complements Específics i de
Productivitat dels llocs de treball, que per les seves especials
característiques impliquen la presència ineludible dels funcionaris
adscrits complint un nombre d'hores de feina superior a les
ordinàries.

2.- Es gratificaran les hores de feina fora de la jornada
habitual a tot el personal, exceptuant els funcionaris que ocupin
llocs de feina que impliquin incompatibilitat absoluta i en rebin els
complements adients.

No es gratificaran les hores de feina que es derivin de
l'activitat parlamentària ordinària, la de període extraordinari, o les
directament relacionades amb aquestes.

Les quantitats fixades per Grup son:

- Grup A................   3.500'- ptes.
- Grup B................   3.000'- ptes.
- Grup C................   2.500'- ptes.
- Grup D................   2.000'- ptes.

En tot cas, per a percebre aquestes gratificacions serà
preceptiu l'informe de la Cabdalia corresponent, on es facin
constar els motius i les hores de l'assistència dels funcionaris
implicats.

3.- Es procedirà sense més pròrrogues a l'adaptació de
l'Estatut de Personal del Parlament a la Llei de la Funció Pública
de la C.A.I.B., 2/89 del 22/02/89, així com a la redacció del
Reglament de Règim Interior, on es delimitaran les tasques
corresponents a cada lloc de treball.

Clàusula quarta.-

1.- Es mantendrà el sistema de revisió mèdica anual i
voluntària, ja establert i vigent.

2.- D'acord amb els principis generals establerts al
Decret 60/90 del 13 de maig, de la Conselleria d'Economia i
Hisenda de la C.A.I.B., en el qual es regula l'acció social a favor
de funcionaris i personal laboral de la C.A.I.B., amb caràcter
permanent, s'aplicaran al personal del Parlament de les Illes
Balears els principis generals d'ajudes socials establerts en el
present acord:

2.1.- Jubilació Anticipada.  Es concedirà als funcionaris
i membres del personal laboral que sol.licitin la jubilació
anticipada o voluntària i tenguin una antiguitat mínima de 15 anys
a l'empresa i l'edad mínima de 60 anys, les ajudes següents:

- Als 60 anys...............   1.500.000 ptes.
- Als 61 anys...............   1.200.000 ptes.
- Als 62 anys...............     900.000 ptes.
- Als 63 anys...............     600.000 ptes.
- Als 64 anys...............     400.000 ptes.

Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en
una, segons les disponibilitats pressupostàries.

2.2- Bestretes ordinàries. 

2.2.1. El personal de la Cambra en actiu i amb càrrec a
operacions extrapressupostàries (VIAP), tendrà dret a la concessió
de bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins el 100 per
100 del sou líquid mensual, sempre i quan no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes.

Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes sol.licitat.

Així mateix, per a aquelles persones a les quals se'ls
practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia màxima de
la bestreta mensual serà igual al 100 per 100 del sou líquid mensual
menys la retenció assenyalada anteriorment.

2.2.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import
de fins a dues mensualitats íntegres. Aquestes bestretes hauran de
ser reintegrades per dècimes parts iguals que seran retengudes a la
nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.

2.3. Bestretes Extraordinàries. El personal de la Cambra
tendrà dret a bestretes de fins a 6 mensualitats líquides per a atendre
necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals s'efectuarà
en un període màxim de fins a 24 mensualitats i no reportaran cap
tipus d'interès, tendran la consideració de necessitats urgents les
derivades de:

- Matrimoni.
- Divorci, nul.litat o separació del sol.licitant.
- Defunció del cònjuge o fills.
- Naixement de fills.
- Malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol.licitant,

cònjuge o fills.
- Adquisició d'habitatge habitual.
- Amortització de crèdits públicament documentats amb

ocasió de l'adquisició de l'habitatge habitual.
- Realització d'obres necessàries per a la conservació de

l'habitatge habitual.
- Adquisició de mobiliari.
- Despeses per estudis oficials, a centres nacionals o

estrangers, per al sol.licitant, cònjuge o fills.
- Adquisició de vehicles.
 - D'altres circumstàncies d'anàloga naturalesa.

En qualsevol cas el personal funcionari interí, funcionaris
en practiques i personal eventual de confiança no tindran dret a
percebre les bestretes de dues i sis mensualitats.

2.4.- Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en
què el funcionari/a, cònjuge, fills, pares o germans, es veiessin
afectats d'una malaltia molt greu en situació límit i que requerís
desplaçaments i estades fora del territori de la C.A.I.B. amb costos
elevats. La quantia d'aquest tipus de bestreta seria del sou íntegre
anual per als Grups A i B, i del sou íntegre de dos anys, per als
Grups C i D, a retornar, amb uns interessos calculats sobre la
mitjana que resulti de la pujada oficial del I.P.C. dels darrers 10
anys, en un termini de fins a 10 anys. Aquesta bestreta seria
compatible amb una altra de prèvia i si l'afectat per la causa de la
sol.licitud era el mateix funcionari, se n'asseguraria, en qualsevol
cas, la devolució mitjançant l'assegurança  de vida contractada pel
mateix Parlament.
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L'existència d'una situació que donàs lloc a la sol.licitud
d'aquest tipus de bestreta, donaria lloc automàticament al dret de
disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a dos
mesos, prorrogable per altres sis, aquests sense sou, sempre que
l'afectat no en fos el funcionari i estigués de baixa.

2.5.- Jubilació ordinària. Se satisfarà a l'interessat/da la
quantitat de tres-centes mil pessetes (300.000'-ptes).

2.6. Ajudes per defunció. Es concedirà una ajuda als
causa-havents de primer grau del membre del personal de la
Cambra que mori trobant-se en la situació de servei actiu, o
excedència en les seves modalitats, excepte la voluntària, la
quantitat de tres-centes mil pessetes (300.000'- ptes).

Clàusula cinquena.- 

Es cobriran durant el darrer trimestre del 1993, realitzant
les proves corresponents, les dues places d'auxiliar administratiu
que actualment es troben ocupades amb caràcter provisional per
uixers i que es detallen a continua-ció:

- Auxiliar Serveis administratius.
- Auxiliar Fonoteca.

           
Clàusula sisena.-

L'assegurança de vida subscrita per la Institució a favor
del personal que hi presta els seus serveis tendrà la consideració
de prestació social, en el marc del present acord.

Clàusula setena.-

Per a la concessió de les bestretes de 6 mensualitats així
com a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal, el beneficiat/ada haurà
de presentar, en el termini d'un mes a comptar des de l'aprovació
per part de la Junta, en el Registre de la Cambra, els documents
acreditatius del motiu o motius de la sol.licitud presentada, en cas
de no presentar en el termini indicat els documents pertinents
sense causa justificada la Junta de Personal n'informarà la Mesa,
la qual resoldrà, i determinarà les possibles responsabilitats
administratives o d'altres en què pugui incórrer el personal.

Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal; aquestes no seran extensives als
cònjuges i fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de la Junta
de personal resultin dubtoses es denegaran i es notificarà a
l'interessat/da el motiu de la no aprovació, a fi que faciliti les
oportunes explicacions, per tal d'accedir a una nova tramitació de
la petició.

El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:

- Pagament per trimestres vençuts, prèvia sol.licitud
acompanyada de factura oficial. Exceptuant-ne les ajudes per fills
entre 0 i 18 anys, que es pagaran d'ofici per part de la Cambra el
mes de Gener de cada any i, successivament, s'abonaran les ajudes
per fills nascuts al llarg de l'any, i a totes aquelles persones que
s'incorporin a un lloc de treball en el transcurs de l'any, prèvia
solAlicitud del funcionari, mitjançant la presentació d'una fotocòpia
del llibre de família.

- Preferència a les peticions d'aquells membres del
personal que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat menys.

- Les ajudes que no es puguin pagar un trimestre seran les
primeres del següent.

- En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la jerarquia
dels grups funcionarials ( D- C- B- i A-).

Solament a aquest efectes, el personal laboral, si pertoca,
i l'eventual de la Cambra, tendran l'equivalència que pertoqui a les
seves retribucions contrastades amb les retribucions corresponents
als Grups abans assenyalats dels funcionaris de Carrera de la
Cambra.

Clàusula vuitena.-

Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació
de les diverses clàusules de l'Acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o persones que la Institució assenyali i la Junta de Personal.

Clàusula novena.-

Es faran les gestions oportunes a fi que el personal de la
Cambra pugui assistir als cursos de perfeccionament promoguts per
l'Institut Balear d'Administració Pública i al programa "Oci i
Cultura".

Clàusula desena.-

Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a la
formació del personal funcionari, fills i cònjuges, les quanties de les
quals figuren a l'Annex de l'Acord present.

En el cas que el present acord es prorrogàs durant tot l'any
1994, totes les quantitats recollides s'incrementaran amb l'I.P.C.

Disposició transitòria.-

Fins a l'aprovació de l'Acord Institució-Personal Laboral
el present acord serà d'aplicació al Personal Laboral de la Cambra.

Annex d'ajudes socials

1- Ajudes per fills entre 0 i 18 anys, 58.000'- ptes anuals.

2- Ajudes per nupcialitat, 58.000'- ptes.

3- Ajudes per estudis universitaris de funcionaris, cònjuge, o fills,
fins a 58.000'- ptes. anuals.

4- Ajudes per altres estudis no oficials, si la Junta de Personal
considera que té o podrà tenir relació amb la feina del funcionari/a,
fins a 26.500'- ptes. anuals.
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5- Ajudes sanitàries:

5-1. Ajudes Odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques:

- Fins a 55.000 ptes íntegres.
- Una vegada coberta aquesta quantitat, només es pagarà

el 50% de l'import de les ajudes que se solAlicitin.

Aquest tipus d'ajuda no podrà superar el total de
100.000'-ptes. per any i membre de la unitat familiar, llevat de
casos extraordinaris a valorar per la Junta. 

5-2. Per a pròtesis oftalmològiques fins a un màxim de
25.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat familiar
(funcionari, cònjuge i fills).

5-3. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un
màxim de 32.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat
familiar (cònjuge i fills).

5-4. Per altres tipus de tractaments especials i
excepcionals, 27.000'-ptes. Una vegada coberta aquesta quantitat,
només es pagarà el 50% de l'import de les ajudes solAlicitades per
aquest concepte.

5-5. Ajudes per discapacitats, fins a 22.000 ptes
mensuals per a familiars de primer grau amb disminucions
físiques, psíquiques o sensorials, incapacitats per a realitzar
qualsevol treball i que es trobin a càrrec directe del funcionari/a,
reconeguda aquesta per qualsevol Organisme Oficial.

5-6. Per a revisió ginecològica, fins a 11.000 ptes.
anuals.

Palma, a 2 de juny del 1993.
La institució.
La Junta de Personal.
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