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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 4127/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a Pla director sectorial de l'oferta
turística (POOT). (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4132/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA, relativa a experimentació i aplicació del model
educatiu de les Illes Balears. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

Palma, a 15 de desembre 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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la interpel•lació
següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la al
Govern de la Comunitat sobre el Pla director sectorial d'ordenació
de l'oferta turística (POOT).

Palma, a 9 de desembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la interpel•lació
següent per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

El Grup Parlamentari SOCIALISTA interpel•la l'Hble.
Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'experimentació i aplicació del model educatiu propi de les Illes
Balears.

Palma, a 2 de desembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4095/93, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
contractacions directes en matèria de software d'informàtica fetes pel
Govern de la CA durant els anys 1991, 1992 i 1993. (Mesa de 14 de
desembre del 1993).

RGE núm. 4105/93, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a nivell de
compliment de l'obligació d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Mesa de
14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4106/93, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
incompliment de les ordres de tancament d'establiments d'allotjament
turístic dictades pel Govern. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4121/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
activitats de les aules de la mar. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4122/93, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
subvencions de les "Línies dèbils" de transport regular de viatgers.
(Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4124/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a elaboració de
l'informe de la conselleria d'Agricultura per la declaració del camp
de golf de Bendinat d'interès social. (Mesa de 14 de desembre del
1993).

RGE núm. 4125/93, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a operacions de
tresoreria. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4126/93, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
encàrrecs d'assistència tècnica que s'han fet en matèria de depuració
terciària d'aigües residuals. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4128/93, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures
cautelars en matèria d'aigües. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4129/93, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a control de
les empreses de lloguer de cotxes d'àmbit nacional que operen a les
Illes Balears. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

RGE núm. 4130/93, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
autoritzacions de taxi. (Mesa de 14 de desembre del 1993).

Palma, a 15 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes i quines contractacions directes en matèria de
software d'informàtica ha fet el Govern de la Comunitat
Autònoma -fent-ne una relació detallada de l'objecte, matèria de
contractació, el preu i l'empresa adjudicatària-, durant els anys
1991, 1992 i 1993?

Palma, a 1 de desembre 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.

Quin és el nivell de compliment, en percentatge, de
l'obligació d'Inspecció Tècnica de Vehicles?

Quants de vehicles haurien d'haver passat la inspecció
el 1990, el 1991 i el 1992 i no ho varen fer? 

Palma, a 2 de desembre del 1993.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Ha inspeccionat la conselleria de Turisme el compliment
de les ordres de tancament d'hotels i apartaments turístics dictades
pel Govern per incompliment de la normativa turística? Quins han
estat els resultats de les inspeccions?

És cert que hotels i apartaments clausurats al final d'una
temporada, han estat normalment explotats durant la temporada
següent? Quins casos en coneix la conselleria de Turisme,
indicant-ne el nom de l'establiment, la zona turística i el municipi
d'emplaçament, empresa propietària i data de l'ordre de
tancament?

Quines mesures s'han aplicat a les empreses que han
incomplit l'ordre de tancament? 

Palma, a 2 de desembre del 1993.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats s'han dut a terme a les aules de la mar
durant l'any 1993? Quantes persones han participat en cadascuna
d'aquestes activitats?

Palma, 3 de desembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines companyies de transport regular de viatgers reben
subvencions del Govern de les Illes Balears per les anomenades
"línies dèbils"? Per quines quanties?

Palma, 3 de desembre del 1993.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

L'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de dia 10 de
febrer del 1992, per la qual es dicten normes per a l'elaboració dels
informes, estableix els criteris que han de seguir els esmentats
informes.

Considera la conselleria d'Agricultura que s'ha acatat
aquesta ordre en l'elaboració de l'informe preceptiu, emès a petició
de la CIU de Mallorca, en relació a la declaració d'interès social del
camp de golf de Bendinat, en relació amb:

- Incompatibilitat amb valors singulars.
- Innecessitat de les aigües per a l'agricultura.
- Condicions del sistema de regatge: perill de transmissió

de malalties, perills de contaminació dels aqüífers i incidència en els
terrenys adjacents i en la flora i la fauna?

Quines són les bases legals i tècniques i aportacions de
coneixement en què ha recolzat el seu informe l'òrgan emissor,
expressant concretament les normes administratives i tècniques
aplicades?

Palma, 9 de desembre del 1993.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.



3182 BOPIB núm.115 - 17 de desembre del 1993

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.

Quines operacions de tresoreria va formalitzar el Govern
de les Illes Balears a 31.12.93? 

Palma, 9 de desembre 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, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins encàrrecs d'assistència tècnica s'han fet des de la
conselleria d'Obres Públiques o els instituts i empreses públiques
que hi depenen, en matèria de depuració terciària d'aigües
residuals?

Quines són les persones físiques o jurídiques
contractades i per quina quantia econòmica i quins són els
organismes contractants?

Palma, 7 de desembre del 1993.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quines propostes ha fet el Govern de la Comunitat al
Govern de l'Estat, en exercici de la delegació de gestió de
competències d'aigües, de declaració d'aqüífer sobreexplotat, de
rescat de concessions privades d'aigües subterrànies o d'altres
mesures de caràcter cautelar, per tal d'aturar la salinització
d'aqüífers i de garantir l'abastiment d'aigua potable a les
poblacions?

Palma, 3 de desembre del 1993.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin control exerceix el Govern sobre les empreses de
lloguer de cotxes sense conductor d'implantació estatal que operen
a les Illes Balears?

Quantes autoritzacions ha donat el Govern per operar
durant l'any 1993 a les Illes Balears a cadascuna de les empreses
següents: Hertz, Avis, Europcar i Atesa?

Palma, 2 de desembre del 1993.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes autoritzacions de taxi (targetes VT) hi ha a cada
municipi de les Illes Balears?

Han detectat els inspectors de la conselleria qualque cas
de taxi sense targeta VT?

Quants de casos a cada municipi de les Illes Balears?

Quina sanció s'ha imposat a cada cas?

Palma, 2 de desembre del 1993.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 4096/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa al Pla director de ports esportius.  (Mesa de 14 de desembre
del 1993).

RGE núm. 4131/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a creació de la Biblioteca Pública de Formentera.  (Mesa de
14 de desembre del 1993).

Palma, a 15 de desembre 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.
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Anunciada la imminent aprovació definitiva del Pla de
ports esportius i instal•lacions nàutiques, text al qual foren
formulades en el període de la seva exposició pública unes deu mil
al•legacions que denunciaven deficiències tècniques, documentals
i legals; que sol•licitaven, en definitiva, la majoria d'aquestes
al•legacions, majors graus de protecció i estudi a tot el litoral de
les nostres illes.

Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA
presenta la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a posar a informació pública la nova versió del Pla
director de ports esportius i instal•lacions nàutiques, una vegada
estudiades les al•legacions presentades i suposadament corregides
les deficiències tècniques, documentals i legals existents al text
aprovat inicialment."

Palma, a 1 de desembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

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.

En matèria de biblioteques, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears té la competència exclusiva, segons l'article 10 de
l'Estatut d'Autonomia, així com també li correspon la potestat
legislativa i reglamentària i la funció executiva d'aquesta
competència.

L'illa de Formentera, amb una considerable població
escolar, pateix una gran mancança d'infraestructures culturals,
entre elles, el poder disposar d'una biblioteca en condicions i
adequada a l'època actual, tenint en compte que l'única que
existeix és la municipal, i no reuneix les condicions tant per falta
d'espai com de qualitat i quantitat en el seu contingut, i a més, les
possibilitats locals per millorar-la són pràcticament nul•les. I avui,
com és obvi, no es pot permetre que sigui pràcticament impossible
consultar alguna qüestió d'una certa envergadura, perquè a tota
l'illa no existeix un adequat element de consulta, al contrari del
que passa a la resta de les illes: Eivissa, Mallorca o Menorca.

Donat l'aïllament que pateix Formentera per
circumstàncies geogràfiques, i a l'empara de l'article 54 de
l'Estatut d'Autonomia, que fixa a la Comunitat Autònoma
l'obligació de vetllar pel seu propi equilibri territorial,
especialment entre les diverses illes que la formen, amb la finalitat
de fer possible la plena realització del principi de solidaritat; és
dins aquest marc que es planteja la proposta de creació d'un
element cultural de primer ordre. Per tot això, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que dins l'exercici del 1994, creï i doti la
biblioteca pública de Formentera, adscrita a l'àrea d'actuació de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Les despeses, tant
d'inversió com de personal de l'esmentada biblioteca, seran a
càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears."

Palma, 2 de desembre del 1993.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 2418/93, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Ramon Orfila, relativa al compliment dels requisits per a
l'obtenció de banderes blaves (anàlisi d'aigua).  (BOPIB núm. 98 de
8 de setembre del 1993).

Igual com les altres platges utilitzades per banyistes, les
platges guardonades amb bandera blava controlen cada quinze dies.
d'acord amb les normes establertes per l'OMS i la Comunitat
Europea, mitjançant anàlisis bacteriològiques (coliformes totals,
coliformes fecals i enterococs) i físico-químiques (olis minerals,
substàncies tensioactives, fenols, transparències, residus
enquitranats, color i pH).

Aquestes anàlisis es fan quinze dies abans de començar la
temporada de banys i quinze dies després de finalitzar, és a dir, del
15 d'abril al 15 d'octubre, tots dos inclosos.

Els resultats de les anàlisis obtingudes són tramesos a
l'Oficina de Turisme. A més d'això, en aquells casos en què es
detecta contaminació superior autoritzada a la CEE, se n'informa
immediatament a l'ajuntament respectiu, a l'efecte de determinar les
causes de la contaminació. Així mateix, la premsa local en difon els
resultats obtinguts.

Segons la Directiva 76/160 de la CEE classificam les
platges en tres categories d'acord amb el resultat de les anàlisis: 2
excel•lent; 1 apta; 0, si no compleix la normativa vigent.

El resultat de les anàlisis d'aquesta temporada en relació
amb les platges guardonades amb bandera blava ha estat el següent:
51 platges amb qualificació 2 i 4 platges amb qualificació 1.

Les platges amb qualificació 1 han estat les següents:
Portocristo (municipi de Manacor), Sa Coma (municipi de Sant
Llorenç des Cardassar) i Cala d'Or i Cala Marçal (municipi de
Felanitx).

Corresponents a anàlisis realitzades del 15 d'abril al 30 de
setembre del 1993. També s'ha de remarcar que la condició per
poder optar al guardó de bandera blava és haver obtingut la
qualificació 2 l'any anterior al que s'ha atorgat el guardó.
 

Palma, 12 de novembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2419/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al compliment dels requisits per a
l'obtenció de banderes blaves (seguretat dels usuaris).  (BOPIB núm.
98 de 8 de setembre del 1993).
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S'adjunta nota informativa dels Serveis territorials i de
control sanitari de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social en
la qual s'indica el nombre de platges analitzades i la freqüència de
les anàlisis.
 

Palma, 12 de novembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2420/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la tutela i control de les
entitats del Foment de Turisme. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

Efectivament, la tutela del Foment de Turisme es va
delegar als consells insulars corresponents, i per això mateix el
control d'aquest Foment de Turisme s'ha produït per cadascun dels
consells insulars, de la manera que s'ha cregut oportuna, sense que
el Govern hagi dictat disposició que faci referència a les formes
que havien d'assolir aquestes funcions de tutela i control.

Per altra part, una vegada digui aprovat el text articulat
d'atribució de competències als consells insulars, ja no es tractarà
d'una delegació de competències, sinó d'una real i vertadera
atribució de competències, i per aquest motiu el control i la tutela
haurà de ser únicament i exclusiva dels consells insulars.

Palma, 30 de setembre del 1993.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2430/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració d'Isba
Serveis SGR. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

Els criteris de selecció dels consellers del consell
d'administració d'Isba SGR, una vegada assignat un nombre que
es considera suficient a efectes de representativitat de la CAIB a
l'esmentada empresa com a soci majorista que és, i que es fixa en
cinc consellers, són els següents:

- En primer lloc, se cerca la representació de les tres
illes, i això d'acord amb el volum de negoci de cadascuna amb
Isba SGR, quedant, per tant, la distribució següent: Eivissa i
Formentera, 2 consellers; Menorca, 5; Mallorca, 18.

- En segon lloc, se cerca que estiguin representats la
majoria de sectors empresarials de les Illes, la qual cosa redunda
a la vegada en una millor gestió per l'avantatge que suposa quan
s'analitza un risc a assumir per Isba SGR, el fet de comptar amb
l'opiniió del sector al qual pertany aquesta empresa.

Les facultats d'administració es troben delegades en la
comissió executiva formada per vuit membres que alhora són
consellers del consell d'administració.

El consell d'administració no percep dietes ni cap altre
tipus de remuneració.

La comissió executiva tampoc no percep dietes, però sí
altres compensacions per despeses de desplaçament a les seves
convocatòries.

Al llarg del 1992, tal com es recull a la nota 15 de
l'informe d'auditoria, pàgina 31, es va fer efectiva en concepte de
despeses de desplaçament la quantitat de 474.000 pessetes,
d'aquestes 294.000 pessetes a la comissió executiva que es va reunir
en vint-i-vuit ocasions (es paga a raó de 2.000 pessetes/assistència)
i 180.000 pessetes al consell, que es va reunir en tres ocasions (es
paga a raó de 3.000 pessetes/assistència).

Palma, 22 de setembre del 1993.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2431/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració d'Isba
Serveis SA. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

Isba Serveis SA té un administrador únic que és el propi
director general d'Isba SGR, pel fet que aquella empresa està
vinculada a aquesta darrera.

La retribució és la que consta en els pressuposts generals
de la CAIB i es fixa per al 1993 en 887.160 pessetes l'any.

No es percep remuneració en concepte de dietes ni en cap
altre concepte, excepte l'anteriorment indicat.

Palma, 22 de setembre del 1993.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2432/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració del consorci
Centre de Documentació Europea. (BOPIB núm. 98 de 8 de
setembre del 1993).

Es tramet còpia del Decret 111/1985, on s'estableixen els
estatuts del consorci Centre de Documentació Europea. En el capítol
2 s'estableixen els criteris per elegir els òrgans de govern.

Cap de les persones que formen la junta rectora del
consorci Centre de Documentació Europea de les Illes Balears no
rep o no ha rebut cap remuneració o dieta per assistir a les juntes
rectores convocades.

Palma, 28 de setembre del 1993.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2435/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració dels
Serveis Forestals de Balears. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

Els membres del consell d'administració de l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears SA són nomenats d'acord
amb els criteris de competència empresarial, professional o
tècnica o d'idoneïat per exercir el càrrec.

Els membres del consell d'administració varen percebre
durant l'any 1992 les remuneracions següents:

Pere J. Morey i Ballester: 35.429 pta.
Fernando Garrido i Pastor: 58.287 pta.
Fernando Gutiérrez i Moreno: 34.858 pta.
Miquel Sánchez i Parres: 69.716 pta.
José A. Antuña i Pastor: 57.716 pta.
Jaime Matas i Palou: 57.716 pta.
Pedro Aguiló i MOnjo: 125.000 pta.
Mateo Castelló i Mas: 100.000 pta.
Antonio Durá i Blasco: 125.000 pta.
Enrique Vargas i Pineda: 150.000 pta.

Palma, 28 de setembre del 1993.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2435/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració de
l'Institut Balear de Sanejament. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

No hi ha criteris per elegir els membres del consell
d'administració de l'Institut Balear de Sanejament. Els membres
del consell d'administració de l'Ibasan són els que regula l'article
5 del Decret 27/1989, de 19 de març (BOCAIB núm. 40, de
01.04.89).

No hi ha d'altres remuneracions diferents de les dietes
per assistència, les percebudes pels membres del consell
d'administració durant l'any 1992 foren:

Jeroni Saiz i Gomila: 171.426 pta.
José Antonio Fayas i Janer: 139.998 pta.
Gabriel Le-Senne i Blanes: 125.712 pta.
José Antonio Pujadas i Porquer: 155.712 pta.
Ignacio de Loyola Deya i Frutos: 92.856 pta.
Mariano Socias i Morell: 139.998 pta.
Bernardo Salva i Alloza: 171.426 pta.
Gabriel de Juan i Coll: 171.426 pta.
José María Fiol i Ramonell: 139.998 pta.
Catalina Enseñat i Enseñat: 155.712 pta.
Ana Rosell i Garau: 155.712 pta.

Palma, 4 de novembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2437/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració de l'Institut
Balear de l'Habitatge. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

Els membres del consell d'administració de l'Ibavi han
estat elegits en la forma reglamentària, segons el disposat en els
articles 14 i 15 del Decret 113/1986, de 30 de desembre, de
constitució de l'Ibavi, en la nova redacció donada conformement al
disposat en el Decret 66/1990, de 28 de juny, d'adaptació de
l'anterior Decret a la Llei 3/1989, de 29 de març.

Les úniques retribucions que, durant el 1992, han percebut
els membres del consell d'administració de l'Ibavi han estat en
concepte de dietes d'assistència al consell, en les quantitats
següents:

- Jeroni Saiz i Gomila, president: 142.860 pta.
- Gabriel Ramis i de Ayreflor, vice-president: 157.148 pta.
- Pedro Aguiló i Monjo, representant Assessoria Jurídica: 157.146
pta.
- José A. Pujadas i Porquer, representant Conselleria d'Economia i
Hisenda: 100.002 pta.
- Teresa Masrtínez i Hueso, cap del Servei d'Habitatge: 171.432 pta.
- Mario Tecglen i Domínguez, vocal de lliure designació: 185.718
pta.
- Joan Fagesa i Aubert, vocal de lliure designació: 0 pta.
- Isidoro Marcos i Sanz, director-gerent: 780.000 pta.
- Joan Miralles i Bauzá, secretari de l'Ibavi: 171.432 pta.

Palma, 20 de setembre del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2438/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració de l'Institut
Balear de Disseny. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

Els criteris per a la constitució dels membres del consell
de direcció de l'Institut Balear de Disseny responen a l'article 14
dels seus estatuts d'acord amb el Decret 15/1988, de 25 de febrer, de
modificació parcial del Decret 118/1987, de 26 de novembre, de
constitució de l'Institut Balear de Disseny, en el qual precisament es
modifica l'esmentat article 14 que diu:

"Article 1.- Es modifica l'article 14 del Decret 118/1987,
de 26 de novembre, de constitució de l'Institut Balear de Disseny,
que resta redactat de la manera següent:
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Article 14.-

1.- El Consell de Direcció serà integrat pel President, el
Vice-president, el Secretari i els Vocals. El Director Gerent
assistirà a les reunions amb veu i sense vot.

2.- El President del Consell serà el Conseller de Comerç
i Indústria.

3.- La Vice-presidència correspondrà al Director
General de Comerç, qui substituirà el President en els casos de
vacants, absència, malaltia i impediment legítim, i exercirà les
funcions que el President, si pertoca, li delegui.

4.- Els Vocals, el nombre mínim dels quals serà de tres
i el màxim de sis, es dividiran en vocals nats i designats.

- Els vocals nats, el nombre dels quals serà de tres, seran
els següents:

- Un representant de l'Assessoria Jurídica de la
Comunitat Autònoma.

- Un representant de la Conselleria d'Economia i
Hisenda.

- Un representant de l'Oficina de Promoció Industrial
(OPIB), designat pel Consell de Govern.

- Els vocals designats que, si és el cas, podran ser com
a màxim tres, seran nomenats pel Consell de Direcció, a proposta
del President, entre representants d'institucions econòmiques,
comercials i industrials de Balears, així com entre persones de
reconeguda competència en la matèria."

Per la qual cosa ocupen els diferents càrrecs que
constitueixen el Consell de Direcció de l'Institut Balear de
Disseny segons el següent:

- Els càrrecs de president i vice-president responen a les
persones que al moment ocupen els càrrecs de conseller de
Comerç i Indústria i director general de Comerç, respectivament.

- Els vocals nats representen les entitats que
s'assenyalen, a proposta de la pròpia entitat, fent menció que el
representant de l'Oficina de Promoció Industrial (OPIB) s'ha
substituït pel representant de la Direcció General de Promoció
Industrial en desaparèixer l'OPIB, segons indica el Decret
19/1992, de 27 de febrer, de modificació i refusió del text del
Decret 118/1987, de constitució de l'Institut Balear de Disseny.

- D'altra banda, els vocals designats han estat nomenats
pel Consell de Direcció, i ocupen aquest càrrec reconeguts
membres de la conselleria de Comerç i Indústria.

En darrer lloc, es relacionen en un llistat adjunt, les
remuneracions rebudes pels components del Consell de Direcció
de l'Institut.

Palma, 27 de setembre del 1993.
El President del Consell de Direcció:
Cristòfol Triay i Humbert.

Durant l'exercici del 1992, els ingressos abonats als
consellers de Direcció de l'Institut Balear de Disseny foren els
següents (esmentam el nom, l'import de la retribució i la retenció):

Pere Aguiló i Monjo: 66.000 pta; 17.350 pta.
Cristòfol Triay i Humbert: 77.000 pta; 20.900 pta.
Lluc Tomás i Munar: 77.000 pta; 20.900 pta.
Joan Canovas i Salvà: 77.000 pta; 20.900 pta.
Francesc Truyols i Salinas: 66.000 pta; 18.150 pta.
Joan Fortuny i Siquier: 66.000 pta; 18.150 pta.
Lluís Morano i Ventayol: 44.000; 12.650 pta.
Joaquim Campuzano i Casasayas: 66.000 pta; 18.150 pta.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2439/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al consell d'administració de Foment
Industrial. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

El Consell d'Administració de Foment Industrial SA és
integrat per:

President: Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria, Sr. Cristòfol
Triay i Humbert.
Vice-president: Director General de Comerç, Sr. Francesc Truyols
i Salinas.
Vocal: Director General de Promoció Industrial, Sr. Lluc Tomàs i
Munar.
Vocal: Director General d'Indútsria, Sr. Lluís Morano i Ventayol.
Vocal: Secretari General Tècnic de la Conselleria, Sr. Joan Cánovas
i Salvà.
Secretari: Sr. Antoni Armengol i Garau, Cap de Secció de Promoció
Industrial de la Conselleria.

Els membres del Consell d'Administració són nomenats
en virtut del disposat per la Llei de societats anònimes i els estatuts
socials, per la Junta General d'Accionistes de la Societat, atenent els
criteris que estableix l'article 22 de la Llei 3/1989, de 29 de març,
d'entitats autònomes i empreses públiques de la CAIB: "els vocals
representants del capital de la Comunitat Autònoma o d'altres
entitats previstes per aquesta llei són designats atenent criteris de
competència empresarial, professional o tècnica o d'idoneïtat per tal
d'exercir el càrrec ...".

La proposta de nomenament del president es realitza
evidentment en favor del titular de la conselleria a la qual és
vinculada la societat.

Quant al vice.president i als vocals del Consell es realitzà
en base a la necessitat de coordinar, al més alt nivell, les funcions
dels distints departaments de la conselleria, que en major o menor
mesura incideixen en l'activitat de la societat.

Quant al Secretari, la proposta es realitzà en base a la
concurrència de tres circumstàncies: la seva experiència
professional en l'administració des de l'any 1985, la seva condició
de cap de secció de Promoció Industrial i la seva titulació
acadèmica (llicenciat en dret).

Les retribucions brutes percebudes pels membres del
Consell d'Administració, ho foren únicament en concepte
d'assistència a les sessions d'aquest consell, i són les que a
continuació s'indiquen:
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Cristòfol Triay i Humbert: 154.000 pta.
Francesc Truyols i Salinas: 110.000 pta.
Lluc Tomás i Munar: 154.000 pta.
Lluís Morano i Ventayol: 99.000 pta.
Joan Cánovas i Salvà: 143.000 pta.
Antoni Armengol i Garau: 143.000 pta.

El director general de Promoció Industrial:
Lluc Tomàs i Munar.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2477/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa als preus de la residència de la
UIB. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

És d'especial interès per al Govern d'aqeusta comunitat
autònoma que existeixi una residència que pugui acollir els
estudiants de les Illes durant el curs acadèmic. És per aquest motiu
que, mitjançant subscripció de cinc convenis anuals amb la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha aportat fins ara la
quantitat de 354.700.000 pta. a la UIB. La despesa prevista per a
l'any vinent, pel mateix concepte, és de 62.300.000 pta.

A tots i a cadascun dels convenis formalitzats, figura la
clàusula següent: "La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
no adquireix cap obligació ni responsabilitat en les obres i el
funcionament de la Residència, el finançament de les seves
despeses corrents, etc., sinó només en el finançament de la
construcció de l'edifici".

Aquest acord s'escau amb l'esment que el Govern ha
tingut sempre i pretén de mantenir en tot moment, per
salvaguardar l'autonomia de la Universitat en qualsevol de les
seves manifestacions.

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2478/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a transferència de competències
als consells insulars en matèria d'activitats classificades. (BOPIB
núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

El Govern balear pretén impulsar els processos
d'assumpció de competències pels consells insulars.

Creim que s'han de tractar d'immediat les transferències
en matèria d'Agricultura i Pesca i de Cultura i Esports, perquè es
té l'encomana de gestió. Malgrat tot, no s'han de paralitzar altres
treballs que en aquests moments es realitzen en relació amb altres
matèries que han de ser objecte de traspàs.

El traspàs en matèria d'activitats classificades està
previst que es pugui tramitar en els propers mesos.

Palma, 7 d'octubre del 1993.
La Vice-presidenta:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2479/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa al programa d'orientació,
informació professional i punts de suport. (BOPIB núm. 98 de 8 de
setembre del 1993).

L'Inem disposa -d'acord amb la informació facilitada per
elaborar el programa d'actuació en col•laboració amb l'esmentat
Institut l'any 1992- d'una xarxa de vint-i-dos punts auxiliars (de
recollida de sol•licituds) implantats a sis cases de la mar de l'Institut
Social de la Marina i a setze oficines municipals, d'altres tantes
corporacions de les tres illes. En el règim de col•laboració entre els
ajuntaments i l'Inem, no hi participa la Comunitat Autònoma.

En relació amb les contractacions que s'han produït, a
l'empara del conveni Inem-Caib 1992, s'adjunta quadre on figuren
les localitats i els treballadors que han participat en el programa.

Palma, 30 de setembre del 1993.
El director general de Foment d'ocupació i acció

formativa:
Javier Cubero.

Programa d'orientació, informació professional i punts de
suport en coordinació amb l'Inem i setze ajuntaments de la CAIB:

Palma: 5 Aux., 10 TGM, 1 TS, 11 Col. Soc. Total: 27.
Manacor: 6 Aux, 1 Col. Soc. Total: 7.
Felanitx: 1 Aux., 1 Col. Soc. Total: 2.
Inca: 2 Aux., 2 Col. Soc. Total: 4.
Ses Salines: 1 Aux. Total: 1.
Santanyí: 2 Aux. Total: 2.
Llucmajor: 2 Aux. Total: 2.
Andratx: 1 Aux. Total: 1.
Calvià: 4 Aux. Total: 4.
Pollença: 1 Aux. Total: 1.
Eivissa: 4 Aux. Total: 4.
Maó: 2 Col. Soc. Total: 2.
Ciutadella: 1 Aux., 1 Col. Soc. Total: 2.

Totals: 13 localitats, 30 Aux, 10 TGM, 1 TS, 18 Col. Soc.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2482/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la guarderia forestal. (BOPIB núm.
98 de 8 de setembre del 1993).

1.- Seria desitjable augmentar el nombre de guardes
forestals per fer més efectiu el compliment de la normativa actual,
però la política de contenció del dèficit públic ho impedeix.

2.- El 1993 s'ha iniciat un expedient de denúncia per
incompliment de la normativa de retirada de ramatge procedent de
les tales d'arbres.

3.- El Govern balear és conscient de la importància de
comptar amb una guarderia suficient, però no pot contractar sense
crèdit pressupostari.
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4.- El Govern balear va rebre l'any 1984 unes
competències i dotacions de personal amb un total de vint-i-quatre
persones. La guarderia forestal s'ha augmentat en cinc, la
comparació amb altres comunitats autònomes s'ha de fer d'una
manera correcta tenint en compte la proporció de superfície
pública que en totes elles és molt superior a les Balears. És per
això que, a causa d'una major activitat competencial a les
autonomies esmentades, el nombre de guardes és superior a la de
Balears.

5.- Com a política general del Govern es congelen les
plantilles per a l'any 1994.

6.- No hi ha cap ampliació prevista.

7.- Aquesta pregunta queda contestada en els punts 1, 2,
3 i 4.

8.- No és cert.

9.- Malgrat que es considera que el nombre de guardes
a Menorca està ajustat, quan les disponibilitats econòmiques ho
permetin, es dotaran noves places.

10.- Malgrat que es considera que el nombre de guardes
a Mallorca està ajustat, quan les disponibilitats econòmiques ho
permetin, es dotaran noves places.

11.- L'any 1992 es varen contractar enginyers forestals
per auxiliar el personal de plantilla i el 1993 un enginyer més.

Palma, 30 de setembre del 1993.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2484/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la regulació normativa dels
campaments privats. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

El Govern balear va dictar el Decret 113/1986, de 13 de
febrer, d'aprovació de la nova ordenació dels campaments de
turisme de les Illes Balears, el qual en el seu article 7 disposa els
requisits exigibles per practicar l'acampada lliure, és a dir, aquesta
modalitat ja es troba regulada des de l'anby 1986.

Palma, 30 de setembre del 1993.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2485/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al retard en la declaració del
"Camí de cavalls" bé d'interès cultural.. (BOPIB núm. 98 de 8 de
setembre del 1993).

Des del mes de maig s'han accelerat els tràmits per
procedir a la finalització de l'expedient de declaració com a bé
d'interès cultural del "Camí de cavalls" de Menorca. Està previst
que l'expedient surti a informació pública abans de final d'any i
que el primer trimestre del 1994 pugui publicar-se el decret de
declaració.

L'anunci d'informació pública en el BOCAIB
s'acompanyarà amb plànols del traçat del camí a cada municipi i
amb relacions dels "llocs" per on transcorre aquesta via. La premsa
local menorquina també donarà compte de l'inici de la informació
pública.

Palma, 16 de setembre del 1993.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2486/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a les subvencions al Moviment
de Renovació Pedagògica de Menorca. (BOPIB núm. 98 de 8 de
setembre del 1993).

Enguany no s'ha subvencionat el Moviment de Renovació
Pedagògica de Menorca per a l'organització de la XVI Escola
d'Estiu per a ensenyants, per la senzilla raó que la sol•licitud de
subvenció va arribar fora del termini prefixat.

En efecte, el termini que establia la resolució del conseller
de Cultura, Educació i Esports, de dia 4 de febrer del 1993, per la
qual es convoquen ajudes i subvencions per donar suport al
programa d'educació del 1993, era fins al dia 31 de març d'enguany.
El dia 5 d'abril es reuní la comissió de subvencions que atorgà les
ajudes que consten a l'acta d'aquella reunió. I el 26 d'abril següent,
és a dir, vint-i-sis dies després d'acabat el període hàbil, tingué
entrada al registre de la conselleria, amb el núm. 2.172 la petició del
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca per a
l'organització de l'escola d'estiu.

Fins aquest any, la conselleria havia subvencionat totes les
escoles d'estiu per a ensenyants que s'havien organitzat i que ho
havien sol•licitat.

Pel que fa a les subvencions de la conselleria per a
formació d'ensenyants durant els anys 1992-1993 han estat les
següents:

Any 1992:
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca. XV Escola per a
ensenyants: 300.000 pta.
Escola d'Estiu de Mallorca. XXI Escola d'Estiu de Mallorca:
1.000.000 pta.
Associació Illenca de Renovació Educativa. VII Jornades per a
l'ensenyament de l'anglès: 175.000 pta.

Any 1993:
Associació Illenca de Renovació Educativa. XVII Setmana de
Renovació Educativa a Menorca: 250.000 pta.
Escola d'Estiu de Mallorca. XXII Escola d'Estiu de Mallorca:
950.000 pta.
Obra Cultural Balear. IX Trobada d'Escoles Mallorquines:
1.000.000 pta.
Associació Illenca de Renovació Educativa. VIII Jornades per a
l'ensenyament de l'anglès: 100.000 pta.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2487/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la difusió dels ajuts per a la
publicació de llibres en català. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

Els ajuts als quals es fa referència es regulen pel Decret
34/1984, de 10 de maig, de suport genèric a la producció i a la
difusió d'obres en llengua catalana (BOCAIB núm. 9, de 22-6-84),
modificat pel Decret 34/1985, de 29 d'abril (BOCAIB núm. 14, de
20-5-85) i pel Decret 3/1990, d'11 de gener (BOCAIB núm. 14, de
30-1-90), així, i d'acord amb el que preceptua la disposició final
de l'esmentat decret, el conseller de Cultura, Educació i Esports
dicta anualment una ordre per la qual s'estableix la quantitat
pressupostària destinada al suport genèric i els requisits que
hauran d'acmplir les empreses concurrents.

La difusió de l'esmentada ordre es realitza mitjançant
publicació en el BOCAIB, tal i com es preveu a l'article 52 de la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de
novembre del 1992).

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2488/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al deute del Govern amb les
petites i mitjanes empreses. (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del
1993).

El Govern balear, sensible per la repercussió que
qualsevol disfunció en els seus pagaments pugui tenir sobre el
teixit econòmic de les Illes, du un control rigorós del temps de
retard en els pagaments. Aquest és petit en relació amb el total de
facturació, de forma que, el 15 de setembre del 1993 tenim un
deute corresponent a certificacions de pagament, entorn de 325
milions de pessetes.

El Govern, que comparteix la preocupació del senyor
diputat, du a terme un seguiment del procés total i pot oferir una
informació completa, segons els capítols pressupostaris, a 15 de
setembre -una data que reflecteix els problemes generals pels
trenta dies de vacances del mes d'agost, que malgrat la conselleria
manté els seus serveis, sempre genera problemes de signatures,
confirmacions, etc.:

Capítol 1 (personal): Sense retard.
Capítol 2 (despesa en béns i serveis): 52 dies.
Capítol 3: 13 dies.
Capítol 4: 31 dies.
Capítol 6 (inversions reals): 65 dies.
Capítol 7 (subvencions de capital): 38 dies.
Capítol 8: 10 dies.
Capítol 9: 3 dies.

La mitjana de retard és d'uns 53 dies. A aquesta mitjana
s'arriba mitjançant el mecanisme següent: s'estudien totes les
factures pagades el darrer semestre i se cerca la data en què el
subministrador les tramet. Els 53 dies corresponen al temps entre
la data d'emissió de la factura fins al seu pagament real.

Aquest estudi va afectar 19.647 pagaments duts a efecte
el primer semestre per una quantitat de prop de 22 mil milions de
pessetes.

Encara que no tenim exactament les dades que ens
demanau, aquesta observació pot ser del vostre interès: aquesta
conselleria, d'acord amb les pràctiques normals al mercat privat, ha
decidit que tots els pagaments de més de 500 mil pessetes tinguin un
retard de 90 dies comptant des de la data d'emissió de la factura. La
mitjana de 53 dies, aleshores, suposa que la major part de les
quantitats inferiors al mig milió de pessetes -normalment
corresponent a empreses petites o mitjanes- es paguen abans
d'aquest temps.

Segons les dades que controlem permanentment, no és cert
que hi hagi cap retard superior als sis mesos, excepte en casos
conflictius, molt puntuals i que no es poden considerar normals.

Des de fa anys, aquesta conselleria du a terme un control
permanent dels seus pagaments, de forma que amb la crisi
econòmica no ha hagut de canviar cap actuació. Per a aquesta
conselleria sempre és injust que un proveïdor pateixi un retard en un
pagament si el subministrament del seu servei ha estat correcte.

Palma, 6 d'octubre del 1993.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2510/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Valentí Valenciano, relativa als cursos de formació del
programa operatiu Foner gestionat per l'empresa Semilla, SA.
(BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

1991.- L'empresa Semilla, SA no va gestionar cap curs del
programa operatiu Foner durant l'any 1991.

1992.- S'adjunta relació de cursos de formació
professional realitzats durant l'any 1992, on es detalla l'entitat
agrària organitzadora, la data de realització dels cursos, el nombre
d'alumnes, el pressupost inicial, el pressupost ajustat, la despesa
final i la despesa pagada.

1992.- S'adjunta relació de cursos de formació
professional realitzats durant l'any 1992, on es detalla l'entitat
agrària organitzadora, la data de realització dels cursos, el nombre
d'alumnes, el pressupost inicial, el pressupost ajustat, la despesa
final i la despesa pagada.

Palma, 7 d'octubre del 1993.
Pere J. Morey i Ballester.
President de Semilla, SA. 

Les relacions esmentades a la resposta queden dipositades
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2511/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa als projectes i programes
encarregats pel Govern de la CAIB a l'empresa Semilla, SA.
(BOPIB núm. 100 de 17 de setembre del 1993).

Els projectes i programes encarregats pel Govern de la
Comunitat Autònoma a l'empresa Semilla, SA durant els anys
1992 i 1993 han estat els que figuren a les relacions que
s'adjunten.

Durant el 1991 no es va encarregar cap projecte ni cap
programa.

Palma, 5 d'octubre del 1993.
Pere J. Morey i Ballester.
President de Semilla, SA. 

Les relacions esmentades a la resposta queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2512/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Valentí Valenciano, relativa a les empreses,
organitzacions o persones físiques a les quals ha prestat serveis
l'empresa Semilla, SA. (BOPIB núm. 100 de 17 de setembre del
1993).

L'empresa Serveis de Millora Agrària, SA ha prestat
serveis durant els anys 1991, 1992 i 1993 a les empreses següents:

1.- A Mallorca Cítrics SAT núm. 7.952, des de dia 24
d'octubre del 1991, data a partir de la qual Semilla SA
desenvolupa els càrrecs de secretari de la Junta Rectora (la
persona designada és Pere Quetglas i Llodrà) i d'administrador (la
persona designada és Llorenç Rigo i Rigo). No s'ha passat cap
càrrec a Mallorca Cítrics dels serveis prestats ni s'ha quantificat el
seu cost.

2.- A Fruita Bona Hortofruticola, SAT, núm. 9.198, des
del dia 17 de juny del 1992, data a partir de la qual Semilla SA
desenvolupa el càrrec de secretari de la Junta Rectora (la persona
assignada és Llorenç Rigo i Rigo). No s'ha passat cap càrrec a
Fruita Bona SAT dels serveis prestats ni s'ha quantificat el seu
cost.

3.- A l'Associació per al foment dels aliments de les Illes
Balears, des del dia 15 de febrer del 1932, data a partir de la qual
Semilla SA desenvolupa el càrrec d'administrador (la persona
assignada és Llorenç Rigo i Rigo). No s'ha passat cap càrrec a
l'Associació per al foment dels aliments de les Illes Balears dels
serveis prestats ni s'ha quantificat el seu cost.

Palma, 5 d'octubre del 1993.
Pere J. Morey i Ballester.
President de Semilla, SA.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2512/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Valentí Valenciano, relativa a les empreses i organitzacions
a les quals participa Semilla, SA. (BOPIB núm. 100 de 17 de
setembre del 1993).

L'empresa Semilla SA participa a les següents empreses
o associacions:

1.- A Mallorca Cítrics SAT núm. 7.952, amb una
aportació al capital social de 2.002.750 pessetes, essent el capital
social total d'11.994.375 pessetes. El nombre de socis és de
seixanta-nou entre els quals hi figuren les entitats associatives
agràries següents:

"Cooperativa Agrícola San Bartolomé de Sóller", amb
noranta socis individuals.

"Sociedad Cooperativa Agrícola de Muro", amb trenta-set
socis individuals.

S'adjunta relació de socis amb indicació de l'aportació de
cadascun en el capital social de Mallorca Cítrics SAT.

2.- A Fruita Bona Hortofruticola, SAT núm. 9.198, amb
una aportació al capital social de 15.000.000 de pessetes, essent el
capital social total de 60.800.000 pessetes. El nombre de socis és de
vint-i-vuit entre els quals hi figuren les entitats associatives agràries
següents:

"Cooperativa Agrícola Simó Tort", amb dotze socis
individuals.

"Cooperativa San Bartolomé de Sóller", amb noranta socis
individuals.

S'adjunta relació de socis amb indicació de l'aportació de
cadascun en el capital social de Fruita Bona Hortofruticola, SAT.

Palma, 5 d'octubre del 1993.
Pere J. Morey i Ballester.
President de Semilla, SA. 

Les relacions esmentades a la resposta queden dipositades
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2523/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a l'enderrocament de l'edifici situat
devora la torre de Portopí. (BOPIB núm. 100 de 17 de setembre del
1993).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha sol•licitat
a l'ajuntament de Palma informació en relació amb la situació en
què es troba l'expedient d'enderrocament de l'edifici situat devora la
torre de Portopí, o, en tot cas, de la seva situació legal. Un cop
informada, la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca adoptarà
les mesures que considerarà oportunes pel que fa a aquest tema.

El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2524/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a la construcció de dues carpes
al moll de Palma. (BOPIB núm. 100 de 17 de setembre del 1993).

La Comissió del Patrimoni Històric de Mallorca, a la
reunió de dia 30 de setembre del 1993, va acordar, en relació amb
el projecte bàsic de dues naus mòbils per instal•lar al moll vell de
Palma, de denegar el projecte, atès l'impacte negatiu que la seva
instal•lació produiria a la façana marítima de la ciutat, a més
d'afectar la visibilitat i la contemplació del conjunt històric de
Palma segons declaració de data 11 de juny del 19644 i atesos els
articles 18, 21 i 39 de la Llei 16/1985, del patrimoni històric
espanyol.

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

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 3465/93, del Govern de la CA, relatiu a

sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de desembre del 1993, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre les actuacions polítiques del Govern sobre la
central lletera Agama.

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

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària per a la

tramitació de la sol•licitud de compareixença RGE núm. 3467/93.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de desembre del 1993, a la vista de l'escrit RGE núm.
4085/93, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, acordà,
d'acord amb l'article 61.2 del Reglament de la Cambra, convocar
sessió extraordinària de la comissió d'Ordenació Territorial, la
data de la qual es fixarà oportunament, per a la tramitació de la
sol•licitud de compareixença de referència, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Obres Públiques relativa al Pla de ports esportius.

Així mateix, acordà d'habilitar els dies necessaris per tal
que es pugui dur a terme la compareixença de referència.

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

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes

de la tramitació de les Propostes relatives a atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social corresponents al Decret del Consell General
Interinsular de 28 de juny del 1982 (Expedient 3-93/PCTI-0004) i a
atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció
tècnica de vehicles (Expedient 3-93/PCTI 0005), amb RGE núm.
2672/93. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de desembre del 1993 acordà, conformement amb l'article 62
del Reglament de la Cambra i d'acord amb la Junta de Portaveus
habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació, debat
i aprovació, si pertoca, de les dues propostes de referència,
publicades al BOPIB núm. 101, de 28 de setembre del 1993.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a resolució de la selecció d'estudis previs per a la

rehabilitació de l'edifici situat al carrer de Palau Reial, núm. 8,
cantonada amb els carrers Victòria i Conquistador de Palma.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 1993, atès l'informe elaborat pel Jurat de la
Selecció l'informe relatiu als diversos treballs presentants, acordà per
unanimitat de concedir el premi únic previst a les Bases reguladores
de la selecció de referència, al lema PATI.MURS. Un cop adoptat
l'acord es procedí a obrir el sobre tancat corresponent a aqueix lema,
que resulta ser de l'equip format pels arquitectes Srs. Lluís García-
Ruiz Guasp, Jaume García-Ruiz Guasp i Ignaci Arzubialde Saenz-
Badillos.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre del 1993.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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