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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de febrer del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
466/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a foment i
regulació del voluntariat social.
Palma, a 15 de febrer del 1994.
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 125 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició de llei següent,
relativa a foment i regulació del voluntariat social.
Exposició de motius:
A la nostra societat és freqüent la presència de persones
que de manera lliure, voluntària i compromesa lluiten per a la
millora de les condicions de vida i per a la solidaritat.
Són nombroses les organitzacions a cadascuna de les
illes de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca que amb una
tradició més o menys llunyana han anat configurant un important
teixit social a distints àmbits i sectors de la nostra societat,
configurant un dels eixos de la nostra identitat.
La presència creixent del voluntariat social és palesa a
nombroses activitats i programes que tenen com a factor la
solidaritat.
Tant a la joventut com entre els adults i la gent gran o la
tercera edat, hi trobam importants col•lectius organitzats i
persones que donen una resposta cívica i voluntària a nombrosos
problemes existents a la nostra societat.
A partir de la realitat i de la convicció de la importància
el Voluntariat Social a la nostra societat, és quan es creu necessari
que es fomenti la presència i es garanteixi l'actuació d'aquest
voluntariat sense caure en estructures burocràtiques ofegadores de
les iniciatives que sorgeixen de la societat, sinó promovent una
estructura àgil i dinàmica amb la finalitat del foment, potenciació,
regularització i coordinació del Voluntariat Social de les Illes
Balears.
Aquests objectius no han de substituir les
responsabilitats que tenen les institucions públiques de garantir els
serveis i la seguretat social a tota la població.
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Article 1.- Finalitat i objecte de la llei.
1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears reconeix
el valor social i la funció de l'activitat del voluntariat social i creu
necessari el seu foment, com a expressió de participació, solidaritat
i pluralisme, promovent el desenvolupament, salvaguardant la seva
autonomia i afavorint la seva aportació originària per a la
consecució de finalitats de caràcter social, cívic i cultural.
2.- La present llei estableix els principis que hauran de
regular les relacions entre les administracions públiques de la CAIB
i les organitzacions de voluntariat social, així com els criteris als
quals hauran d'adequar-se l'administració autonòmica i local.
3.- La present llei crea la Coordinadora d'organitzacions
de voluntariat social de les Illes Balears.
Article 2.- Activitat del voluntariat.
1.- Als fins de la present llei, per activitats de voluntariat
s'ha d'entendre la prestada de manera personal i gratuïta, a través de
l'organització a la qual pertany el voluntari, sense cap fi de lucre, ni
tan sols indirecte i exclusivament amb fins de solidaritat.
2.- L'activitat del voluntariat no pot ser retribuïda ni tan
sols pel mateix beneficiari. Al voluntari sols se li pot abonar la
mateixa organització on pertany, les despeses produïdes per
l'activitat desenvolupada dins dels límits que prèviament hauran
establert les pròpies organitzacions.
3.- La qualitat del voluntariat és incompatible amb
qualsevol tipus de relació de treball subordinat o autònom i amb
qualsevol altra relació de contingut patrimonial amb l'organització
de la qual forma part.
Article 3.- Organitzacions de voluntariat.
1.- Es considera organització de voluntariat a qualsevol
organisme lliurement constituït amb la finalitat de desenvolupar
l'activitat descrita a l'article 2, servint-se de manera determinant i
prevalent, de les prestacions personals, voluntàries i gratuïtes dels
propis membres d'aquesta.
2.- Les organitzacions de voluntariat poden assumir la
figura jurídica que considerin més adequada per a l'obtenció dels
seus fins, excepte el límit imposat per l'adequació a l'objectiu
solidari.
3.- En els acords dels membres, a l'acta de constitució o en
els estatuts, a més del que disposa el Codi Civil per a les diverses
figures jurídiques que assumeix l'organització, han d'estar
expressament previstes l'absència de fins de lucre, la democràcia de
l'estructura, els drets individuals dels voluntaris, l'electivitat i la
gratuïtat de les càrregues associatives, així com la gratuïtat de les
prestacions proporcionades pels membres, els criteris d'admissió i
exclusió d'aquests darrers, les seves obligacions i drets. A més, han
d'establir-se l'obligació de la realització de fer balanç, del qual han
de resultar els béns, les contribucions o els legats rebuts, així com
les modalitats d'aprovació del mateix per part de l'assemblea dels
membres.
4.- Les organitzacions de voluntariat poden tenir
treballadors o valer-se de prestacions de treballadors autònoms
exclusivament dintre dels límits necessaris per al seu funcionament
normal o que es necessiti per qualificar o especialitzar les activitats
per elles desenvolupades.
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5.- Les organitzacions desenvoluparan activitats de
voluntariat mitjançant estructures pròpies o en les formes previstes
per la llei, dintre de l'àmbit d'estructures públiques o convengudes
amb aquestes, mitjançant convenis de col•laboració.

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

Article 4.- Assegurança dels membres a organitzacions de
voluntariat.

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

1.- Les organitzacions de voluntariat han d'assegurar els
propis membres que desenvolupin activitats de voluntariat, contra
els accidents i les malalties que es relacionin amb el
desenvolupament d'aquestes, així com per la responsabilitat civil
davant tercers.
2.- La conselleria d'Economia i Hisenda del Govern de
les Illes Balears arbitrarà els mecanismes adients per simplificar
i abaratir les assegurances individuals o col•lectives del
voluntariat social.
Article 5.- Recursos econòmics.
1.- Les organitzacions de voluntariat obtindran els
recursos econòmics pel seu funcionament i desenvolupament de
la pròpia activitat a partir de:

4.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears
determinarà els criteris per a la revisió periòdica dels registres amb
la finalitat de verificar la permanència dels requisits i el
desenvolupament efectiu de l'activitat de voluntariat per part de les
organitzacions inscrites.
5.- Contra la resolució de denegació de la inscripció
s'admetrà recurs, en el termini de trenta dies.
6.- Les organitzacions inscrites en els registres estaran
obligades a conservar la documentació corresponent a les entrades
indicades a l'article 5, apartat 1, amb la indicació nominativa dels
donants.
Article 7.- Convenis.

a) Contribucions del Govern de la Comunitat Autònoma.
b) Contribucions dels consells insulars.
c) Contribucions dels ajuntaments.
d) Contribucions de l'estat.
e) Contribucions d'organismes internacionals.
f) Contribucions d'ens o d'institucions públiques.
g) Contribucions dels membres.
h) Contribucions de particulars.
i) Donacions i legats testamentaris.
j) Abonaments obtinguts per convenis.
k) Rendiments que generin les activitats de les organitzacions de
voluntariat.
2.- Les organitzacions de voluntariat, exemptes de
personalitat jurídica, inscrites en els registres indicats a l'article 6,
podran adquirir béns mobles registrats i béns immobles que es
necessitin per al desenvolupament de la seva pròpia activitat, A
més, podran acceptar donacions i, amb benefici d'inventari, legats
testamentaris, destinant els béns rebuts i les seves rendes
exclusivament a la consecució de les finalitats previstes als
estatuts.
3.- Els béns indicats a l'apartat 2 seran assignats a les
organitzacions.
4.- En cas de dissolució, cessament o extinció de les
organitzacions del voluntariat, i independentment de la seva forma
jurídica, els béns que restin després de concloure la liquidació
seran retornats a altres organitzacions de voluntariat que operin en
el mateix sector, segons les indicacions contingudes en els
estatuts. Si aquestes no existissin, aquests béns passarien a ser
propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 6.- Registres de les organitzacions del voluntariat
instruïdes a la CAIB.
1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears regularà
l'establiment i conservació dels registres generals de les
organitzacions de voluntariat, en coordinació amb els consells
insulars i els ajuntaments.

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consells
insulars, ajuntaments i la resta d'administracions públiques, podran
establir convenis amb les organitzacions de voluntariat inscrites als
registres assenyalats a l'article 6, i que demostrin aptitud i capacitat
operativa.
2.- Els convenis hauran de contenir disposicions
orientades a garantir l'existència de les condicions necessàries per
desenvolupar amb continuïtat les activitats objecte de conveni així
com el respecte dels drets i de la dignitat dels usuaris. A més,
hauran de preveure formes de verificació de les prestacions i de
control de la seva qualitat així com la modalitat de l'abonament de
les despeses.
3.- La cobertura d'assegurances, indicada a l'article 4, és
element essencial del conveni i les despeses corresponents seran a
càrrec de l'organisme amb qui s'estipula el propi conveni.
Article 8.- Facilitats fiscals.
1.- El Govern de les Illes Balears podrà declarar
l'exempció de les taxes i tributs dependents de l'Administració
autonòmica per a les organitzacions de voluntariat social previstes
a la present llei.
2.- El Govern de les Illes Balears gestionarà l'exempció
dels imposts i taxes estatals i de les administracions locals per a les
organitzacions de voluntariat social previstes a la present llei.
Article 9.- Foment i regulació.
1.- El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i
els ajuntaments salvaguardaran l'autonomia de l'organització i
d'iniciativa del voluntariat afavorint el seu foment i
desenvolupament.
2.- En concret, regularan:
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a) Les modalitats a les quals hauran d'atendre les organitzacions
per al desenvolupament de les prestacions que constitueixen
l'objkecte de l'activitat de voluntariat, dins de les estructures
públiques i d'estructures convenides amb la CAIB i/o les entitats
locals.
b) Les formes de participació consultiva de les organitzacions
inscrites en els registres als quals es fa referència a l'article 6 per
a la programació de les intervencions en els sectors que actuen.
c) Els requisits i els criteris que donen títol de prioritat en l'elecció
de les organitzacions per a l'estipulació dels convenis.
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Article 12.- Funcions.
La Coordinadora d'organitzacions de voluntariat social té
les funcions següents:
a) Fomentar la solidaritat en el si de la societat civil mitjançant la
col•laboració del voluntariat.
b) Realitzar el cens de les organitzacions de voluntariat i la difusió
del coneixement de l'activitat per elles desenvolupades.
c) Promoure estudis a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
a la resta de l'estat i a l'estranger.

d) Els òrgans i formes de control, segons el que preveu l'article 6.
e) Les formes de finançament i sosteniment de les activitats de
voluntariat.

d) Proporcionar qualsevol element d'utilitat per la promoció i el
desenvolupament del voluntariat.

f) La participació els membres de les organitzacions de
voluntariat, inscrites en el registre a què fa referència l'article6, en
cursos de formació, qualificació i reciclatge professional
desenvolupats o promoguts per la CAIB o les entitats locals.

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

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

f) Propugnar projectes de solidaritat i cooperació internacional.

1.- El Govern de les Illes Balears crearà la Coordinadora
d'organitzacions de voluntariat social de les Illes Balears, adscrita
a la conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
2.- Aquesta coordinadora estarà presidida pel conseller
de Sanitat i Seguretat Social, en el seu defecte, pel director general
d'Acció Social, i constituït per cinc representants de les
organitzacions que operin a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, inscrites en el registre a què fa referència l'article
6, i per dos experts elegits pels representants de les organitzacions,
a proposta de la conselleria de Sanitat i Seguretat Social. Així
mateix, tendrà un secretari nomenat per la Coordinadora.
3.- Els representants de les organitzacions de voluntariat
seran elegits de la manera en què es prevegi reglamentàriament
entre les organitzacions de voluntariat inscrites en el registre.

g) Oferir sosteniment i assessorament per projectes
d'informatització i de base de dades en els sectors de competència
de la llei present.
h) Publicar un informe biennal sobre l'evolució i l'estat del
voluntariat, així com de l'actualització de les normatives estatals i
les internacionals.
i) Sostenir, fins i tot amb la col•laboració de les entitats locals,
iniciatives de formació i actualització de prestacions de serveis.
j) Publicar un butlletí informatiu i promoure altres iniciatives
orientades a la formació de notícies relacionades en l'àmbit del
voluntariat.
k) Promoure, amb una freqüència triennal, una conferència del
voluntariat, on hi participin totes les organitzacions i les institucions
públiques.

4.- La conselleria de Sanitat i Seguretat Social dotarà del
personal i dels mitjans necessaris per complir les funcions de les
quals n'és responsable.

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

Article 11.- Objectius.

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

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

Article 13.

1.- La promoció i foment del voluntariat.
2.- La planificació de l'acció del voluntariat, respectant la voluntat
i la independència de les organitzacions de voluntaris.
3.- Coordinar els distints programes de l'acció del voluntariat que
incideixin en els distints àmbits d'actuació de les institucions
públiques de la Comunitat Autònoma.
4.- L'establiment de criteris de la distribució dels recursos
materials de què disposa la Comunitat Autònoma.
5.- Vetllar per la no interferència entre el sector professional i el
voluntariat.

El Govern de les Illes Balears podrà instituir, dependent
de la Direcció General d'Acció Social, el Fons per al
desenvolupament del voluntariat, orientat a sostenir financerament
els projectes als quals fan referència els apartats d) i e) del paràgraf
2 de l'article present.
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Disposició final primera.
Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè en
l'àmbit de les seves competències dicti les normes necessàries per
al desenvolupament i aplicació de la llei present.
Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigència el dia següent a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 1 de febrer del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 403/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla
gerontològic per a les Illes Balears. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 404/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions
amb motiu de l'any internacional de la família. (Mesa de 15 de febrer
del 1994).
RGE núm. 405/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
problemàtica en la gestió de les pensions no contributives. (Mesa de
15 de febrer del 1994).
RGE núm. 406/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació
actual de les negociacions per a la transferència de les competències
de l'Inserso (Mesa de 15 de febrer del 1994).

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

RGE núm. 407/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de ceràmica i vidre
per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993. (Mesa de 15
de febrer del 1994).

Ordre de Publicació

RGE núm. 408/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de ceràmica i vidre
per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del
1994).

RGE núm. 375/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a contradiccions
en l'habilitació transitòria per exercir l'ensenyament de i en llengua
catalana. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 376/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cursos de
reciclatge de català. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 389/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a destí dels troncs dels arbres cremats a Na Burguesa i Sa
Comuna de Bunyola. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 390/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a obertura de la sortida de la via de cintura cap al polígon
de Can Valero. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 398/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
expedients que s'han incoat o resolt per infraccions de la Llei 5/90
de carreteres durant els anys 1991, 1992, 1993 i 1994. (Mesa de 15
de febrer del 1994).
RGE núm. 399/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
campanya d'educació ambiental 1993. (Mesa de 15 de febrer del
1994).
RGE núm. 400/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
execució de l'expedient de desallotjament de les coves
prehistòriques de Calescoves. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 402/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la
problemàtica de maltractes a infants a Balears. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).

RGE núm. 409/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de ceràmica i vidre
per a la normalització i homologació de productes durant l'any 1993.
(Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 410/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de ceràmica i vidre
per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del
1994).
RGE núm. 411/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de l'alimentació per
a la normalització i homologació de productes durant l'any 1993.
(Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 412/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de l'alimentació per
tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).
RGE núm. 413/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de l'alimentació per
a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del
1994).
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RGE núm. 414/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
l'alimentació per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15
de febrer del 1994).

RGE núm. 425/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de serveis per a
normalització i homologació de productes durant l'any 1993. (Mesa
de 15 de febrer del 1994).

RGE núm. 415/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial del
calçat per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).

RGE núm. 426/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de serveis per a
disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).

RGE núm. 416/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial del
calçat per a la normalització i homologació de productes durant
l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 417/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial del
calçat per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993.
(Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 418/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial del
calçat per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).
RGE núm. 419/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
fusta i mobles per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de
15 de febrer del 1994).
RGE núm. 420/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
fusta i mobles per a la normalització i homologació de productes
durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 421/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
fusta i mobles per a disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15
de febrer del 1994).
RGE núm. 422/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
fusta i mobles per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any
1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 423/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
serveis per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).
RGE núm. 424/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de
serveis per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993.
(Mesa de 15 de febrer del 1994).

RGE núm. 427/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de químiques per a
disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 428/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de químiques per a
normalització i homologació de productes durant l'any 1993. (Mesa
de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 429/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de químiques per tal
d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).
RGE núm. 430/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de químiques per a
formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 431/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de tèxtil per a
disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 432/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de tèxtil per a la
normalització i homologació de productes durant l'any 1993. (Mesa
de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 433/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de tèxtil per tal
d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).
RGE núm. 434/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial de tèxtil per a
formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 435/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversió feta
pel Govern de la CAIB en el subsector industrial d'aigües per a
disseny i moda durant l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
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RGE núm. 436/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial
d'aigües per a normalització i homologació de productes durant
l'any 1993. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 437/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial
d'aigües per tal d'introduir noves tecnologies durant l'any 1993.
(Mesa de 15 de febrer del 1994).
RGE núm. 438/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a inversió feta pel Govern de la CAIB en el subsector industrial
d'aigües per a formació i estudi durant l'any 1993. (Mesa de 15 de
febrer del 1994).
RGE núm. 445/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a resultats de
la reunió mantinguda entre el conseller de Cultura, Educació i
Esports i el ministeri d'Educació i Ciència. (Mesa de 15 de febrer
del 1994).
RGE núm. 447/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
compatibilització de la naturalesa política d'alt càrrec amb un
contracte que preveu indemnitzacions per cessament justificat.
(Mesa de 15 de febrer del 1994).
Palma, a 15 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A l'apartat 5è. Procediment, apartat a) es diu:
"Certificació del director del centre que acrediti que la
persona que sol•licita l'habilitació ha fet ensenyament en
català a aquella escola".
És conscient el conseller de Cultura, Educació i Esports
que la circular esmentada, signada pel director general d'Educació,
és contrària al que estableix el punt 7è de l'Ordre de la conselleria
de Cultura, Educació i Esports de dia 27 de novembre del 1989?
Quines mesures pensa prendre la conselleria de Cultura,
Educació i Esports per evitar la conculcació de la normativa per part
de la Direcció General d'Educació?
Palma, a 2 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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.
La Llei 3/1986, e 29 d'abril, de normalització lingüística,
estableix a la disposició addicional sisena:
"Els professors procedents d'altres comunitats autònomes
de l'estat espanyol que no posseeixin el nivell suficient de
comprensió oral i escrita de la llengua catalana estaran
obligats a superar les proves dels dos primers nivells de
reciclatge dins un període de tres anys, comptats a partir
de la seva presa de possessió".

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.
L'Ordre de la conselleria de Cultura, Educació i Esports
de dia 27 de novembre del 1989 estableix al punt 7 paràgraf 3r:
"Així mateix es podrà habilitar transitòriament per
exercir l'ensenyament de i en llengua catalana, aquells
professors que, sense posseir la titulació requerida,
venguin desenvolupant funcions docents de o en català
a l'entrada en vigor del conveni"
La circular sobre habilitació transitòria per a
l'ensenyament en llengua catalana de data 28.9.93, estableix a la
introducció:
"Atès l'interès de nombrosos mestres d'EGB que, per un
o altre motiu no han sol•licitat encara l'habilitació
transitòria per a l'ensenyament de la llengua catalana, i
atès que l'esmentada habilitació transitòria, en cas de no
tenir el reciclatge de català, ha esdevingut in mitjà
necessari per poder concursar a qualsevol plaça
bilingüe, les dues administracions educatives de les Illes
hem decidit obrir conjuntament un nou i definitiu
termini per sol•licitar l'habilitació transitòria".

La disposició addicional setena diu:
"Els professors que estiguin prestant els seus serveis a
centres docents situats en el territori de la Comunitat
Autònoma en el moment de la publicació d'aquesta llei
disposaran d'un període de tres anys, comptats a partir de
la promulgació d'aquesta, per obtenir l'avaluació
satisfactòria en els dos primers cursos de reciclatge".
La disposició vuitena diu:
"Els límits temporals expressats a les disposicions sisena
i setena podran ampliar'-se per causes excepcionals en un
termini màxim de dos anys que tendrà caràcter
improrrogable".
La disposició final segona estableix:
"La present llei entrarà en vigor el dia següent al de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Per tant orden que tots els ciutadans guardin aquesta llei
i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin guardar".
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La llei esmentada fou publicada al BOCAIB el mes de
maig del 1986. Per tant, els terminis temporals a què fan
referència les disposicions addicionals sisena, setena i vuitena
finalitzaren el mes de maig del 1991.
A partir d'aquestes consideracions:
Els professors procedents d'altres comunitats autònomes
que no posseeixen el nivell suficient de comprensió oral i escrita
de la llengua catalana, han superat les proves dels dos primers
nivells de reciclatge?

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.
Per quins motius no s'ha obert la sortida de la via de
cintura (direcció ponent) cap al polígon de Can Valero i
Puigpunyent? Està prevista la seva obertura?

Quin és el nombre de professors que han accedit a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears procedents d'altres
comunitats autònomes a partir del mes de maig del 1986 fins a
l'actualitat?
Quin és el nombre d'aquests professors que han superat
les proves dels dos primers nivells de reciclatge des del mes de
maig del 1986 fins a l'actualitat?
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Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Quina és la situació dels professors que no han superat
les proves dels dos primers nivells de reciclatge?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Els professors que presten els seus serveis a centres
docents situats en el territori de la Comunitat Autònoma han
obtingut l'avaluació satisfactòria en els dos primers cursos de
reciclatge?

Quants expedients per infraccions de la Llei 5/90 de
carreteres, especificant data i motiu de l'inici de l'expedeint, s'han
incoat i quants s'han resolt el 1991? I el 1992? I el 1993? I el 1994?

Quin és el nombre de professors que a l'entrada en vigor
de la Llei de normalització lingüística no havien obtingut
l'avaluació satisfactòria en els dos primers cursos de reciclatge?
Quin és el nombre de professors que a l'actualitat han
obtingut, com a mínim, l'avaluació satisfactòria en els dos primers
cursos de reciclatge?

Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Quina és la situació actual dels professors que no han
obtingut l'avaluació satisfactòria en els dos primers cursos de
reciclatge?
Palma, 4 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Quins són els col•legis que han participat a la Campanya
d'Educació Ambiental 1993, sota el lema de "Les avaluacions de
l'impacte ambiental"?
Quin ha estat el cost econòmic de la Campanya
d'Educació Ambiental?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A les zones cremades de Na Burguesa i Sa Comuna de
Bunyola, les brigades de l'empresa pública Sefobasa realitzen la
neteja i tallen els troncs dels arbres cremats i els desbranquen. El
brancatge es crema i els troncs es retiren.
Quin és el destí d'aquests troncs? Quina utilització se'n
fa?
Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Quin és el personal que l'ha duta a terme? Quina és la seva
formació i selecció?
Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quan pensa el conseller de Cultura executar l'expedient
de desallotjament per ocupació il•legal de les coves prehistòriques
de Calescoves del termini municipal d'Alaior?
Palma, 8 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, 7 de febrer del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Amb quins problemes principals s'ha trobat la conselleria
de Sanitat i Seguretat Social per a la gestió de les pensions no
contributives?

Quines dades té la conselleria de Sanitat i Seguretat
Social sobre la problemàtica de maltractes a infants a Balears?

Quines mesures ha pres o pensa prendre per detectar i
combatre els possibles casos de frau en la percepció de les pensions
no contributives?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin grau de coneixement es té de la situació a Balears
quant a infants maltractats i quina es calcula que és la xifra de
casos ocults?

Palma, 7 de febrer del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

Com pensa el Govern de la Comunitat Autònoma
combatre aquesta xacra social?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 7 de febrer del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.
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.

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.
Quina és la situació actual de les negociacions amb el
Govern central per a la transferència de les competències de
l'Inserso a la nostra comunitat autònoma?
Quines prioritats ha fixat a aquest respecte el Govern de
la Comunitat Autònoma?

Quines previsions té la conselleria de Sanitat i Seguretat
Social respecte de l'elaboració d'un pla gerontològic per a la nostra
comunitat autònoma?

Quin és el calendari previst?

Ha fet la conselleria cap prospectiva de l'evolució de la
demanda d'assistència gerontològica a les nostres illes?

Palma, 7 de febrer del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

En cas afirmatiu, amb quin resultat?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 7 de febrer del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.
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.
Quines actuacions té previstes el Govern de la
Comunitat Autònoma amb motiu de l'Any Internacional de la
Família?

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
ceràmica i vidre per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne una
relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per a formació i estudi, fent-ne una
relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i la
quantia de l'ajut?
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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
l'alimentació per a la normalització i homologació de productes,
fent-ne una relació detallada de les empresa, el municipi on són
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)

Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per a la normalització i homologació
de productes, fent-ne una relació detallada de les empresa, el
municipi on són situades i la quantia de l'ajut?

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
l'alimentació per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne una
relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de ceràmica i vidre per a disseny i moda, fent-ne una
relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
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.

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
l'alimentació per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada
de les empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
l'alimentació per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de
les empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
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Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
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.

U)
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.

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial del
calçat per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada de les
empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial del calçat per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empresa, el municipi on són situades i la quantia
de l'ajut?

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial del calçat per a la normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empresa, el
municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Z)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
fusta i mobles per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada
de les empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
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 Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial del calçat per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne
una relació detallada de les empresa, el municipi on són situades
i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
fusta i mobles per a la normalització i homologació de productes,
fent-ne una relació detallada de les empresa, el municipi on són
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
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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Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de fusta i mobles per a disseny i moda, fent-ne una
relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
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 Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de fusta i mobles per tal d'introduir noves tecnologies,
fent-ne una relació detallada de les empresa, el municipi on són
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 28 de gener del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
serveis per a la normalització i homologació de productes, fent-ne
una relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i
la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
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 Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de serveis per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empresa, el municipi on són situades i la quantia
de l'ajut?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
serveis per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de les
empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)

Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de serveis per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne
una relació detallada de les empresa, el municipi on són situades
i la quantia de l'ajut?

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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
químiques per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de les
empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de químiques per a la normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empresa, el
municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de químiques per tal d'introduir noves tecnologies, fentne una relació detallada de les empresa, el municipi on són
situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial de químiques per a formació i estudi, fent-ne una relació
detallada de les empresa, el municipi on són situades i la quantia
de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
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.

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
tèxtil per a disseny i moda, fent-ne una relació detallada de les
empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
tèxtil per a la normalització i homologació de productes, fent-ne una
relació detallada de les empresa, el municipi on són situades i la
quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
tèxtil per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne una relació
detallada de les empresa, el municipi on són situades i la quantia de
l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial de
tèxtil per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada de les
empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
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3401

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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.

AP)
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.

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o institucions
sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector industrial
d'aigües per a formació i estudi, fent-ne una relació detallada de les
empresa, el municipi on són situades i la quantia de l'ajut?

Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial d'aigües per a disseny i moda, fent-ne una relació
detallada de les empresa, el municipi on són situades i la quantia
de l'ajut?

Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial d'aigües per a la normalització i homologació de
productes, fent-ne una relació detallada de les empresa, el
municipi on són situades i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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 resultat de la reunió mantinguda dia 7 de febrer
del 1994 entre el conseller de Cultura, Educació i Esports i el
ministre d'Educació i Ciència?
A quins acords s'arribaen en aquesta reunió pel que fa al
traspàs de competències en Educació i a la possibilitat de crear una
conselleria d'Educació?
Palma, 9 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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.

AR)
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.
Quina ha estat la inversió del Govern de la CAIB en
transferències de capital a empreses privades, famílies o
institucions sense fi de lucre, durant l'any 1993 en el subsector
industrial d'aigües per tal d'introduir noves tecnologies, fent-ne
una relació detallada de les empresa, el municipi on són situades
i la quantia de l'ajut?
Palma, 8 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

La disposició addicional onzena de la Llei de pressuposts
de la CAIB per al 1994, a l'apartat primer, punt 2, estableix:
"La contractació dels càrrecs de direcció i comandament
superior de serveis centrals, àrees de salut i sectors
sanitaris, s'efectuarà d'acord amb el règim laboral especial
d'alta direcció, excepció feta del director-gerent, que està
assimilat a director general i tendrà naturalesa d'alt
càrrec".
Com s'ha fet possible la compatibilització de la naturalesa
política d'alt càrrec amb un contracte que preveu indemnitzacions
per cessament injustificat?
Palma, 10 de febrer del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 377/94, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a finançament del
Govern d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
Palma, a 15 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Aquest punt d'informació cultural fins avui havia donat un
servei útil dins la nostra societat. Es tracta d'un servei d'informació
bibliogràfica i documental a l'abast dels estudiosos, tant a nivell
bàsic com a nivell d'especialització. Són nombrosos els estudiants
i els investigadors que n'han fet ús al llarg dels anys.
Atès el fet inesperat del tancament del Punt d'Informació
Cultural, 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:
1.- Demanar al delegat del Govern a les Balears la
immediata reobertura del Punt d'Informació Cultural.
2.- Sol•licitar la urgent tramitació de la transferència de la
competència esmentada.
3.- Realitzar les accions pertinents per tal de potenciar el
servei que ofereix el Punt d'nformació Cultural.
Palma, a 4 de febrer del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Quina és la quantitat transferida fins ara al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera pel Govern de la CA amb
destinació finalista per a la construcció d'una nova seu per a
l'esmentada institució insular, i què puja exactament el total de la
inversió global prevista per l'executiu balear per a aquesta obra?

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Palma, a 7 de gener del 1994.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

Ordre de Publicació
A)

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 374/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a tancament del punt d'informació cultural, amb sol•licitud
de tramitació davant comissió. (Mesa de 15 de febrer del 1994).
Palma, a 15 de febrer del 1994.
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.
De manera unilateral, el ministeri de Cultura ha deixat
de donar el servei de Punt d'Informació Cultural (PIC) situat a la
Casa de Cultura del carrer Ramon Llull de Palma.

A la Pregunta RGE núm. 4749/92, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses de publicitat de la
conselleria Adjunta a la Presidència. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).
Quantitat total durant l'any 1992: 2.762.567 pta.
Empreses adjudicatàries:
- Radio Popular de Ibiza.
- Rueda de Emisoras Rato SA.
- Hora Nova SA.
- Ultia Hora / Baleares.
- Antena 3 de Mallorca SA.
- Clave de Publicidad SAL.
- Editora Balear SA.
En relació amb els criteris per a la seva adjudicació, pel
que fa als anuncis a la premsa es va realitzar la publicitat als diaris
de major tirada a les Illes. Pel que fa a campanyes publicitàries es
va seguir el criteri de relació qualitat/preu. Es va contractar
directament atès que en tots els casos s'estava dins els supòsits
prevists a l'article 21.8 del Decret 127/1993.
Marratxí, 7 de febrer del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.
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Ordre de Publicació

3403

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

B)
A la Pregunta RGE núm. 4769/92, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a despeses de publicitat
de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. (BOPIB núm. 58 de 21
de desembre del 1992).

Ordre de Publicació
A)

L'Institut Balear de Serveis a la Joventut va destinar
durant l'any 1992 la quantitat de 2.426.232 pessetes en despeses
per a publicitat.

RGE núm. 379/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria.

Les empreses adjudicatàries varen ser les següents:
- Editorial Menorca SA.
- Editora Balear SA.
- Hora Nova SA.
- Mediterrània Int. de Publicitat.
- Clave de Publicidad SAL.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de febrer del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre
la conferència sectorial d'Indústria i Energia celebrada a Madrid dia
20 de gener del 1994.

En relació amb els criteris per a la seva adjudicació, pel
que fa als anuncis a la premsa es va realitzar la publicitat als diaris
de major tirada a les Illes; pel que fa a campanyes publicitàries es
va seguir el criteri de relació qualitat/preu.
Marratxí, 7 de febrer del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 157/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. (BOPIB núm. 63 de 4 de
febrer del 1993).
Durant l'any 1992 es va realitzar l'estudi sobre el
projecte d'electrificació al campament de Cala Jondal (Eivissa). El
cost d'aquest estudi va ser de 564.724 pessetes, i l'empresari
adjudicatari va ser el Sr. Joan Tur i Serra.
Marratxí, 7 de febrer del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 178/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a estudis encarregats per
la conselleria Adjunta a la Presidència. (BOPIB núm. 63 de 4 de
febrer del 1993).
A la relació següent es fa esment de l'estudi, el cost i
l'adjudicatari:
- Normativa Reg. Juríd. CAIB. 404.124. A. Blasco.
- Normativa Reg. Juríd. CAIB. 747.360. A. Blasco.
- Pla d'informatització corporacions locals. 3.136.000. Associació
Informàtica SA.
- Joc. 728.000. Gupime SA.
- Organització consells insulars. 705.882. A. Blasco.
- Antepro.CCII. 352.941. C. Barceló.
- Antepro CCII. 705.882. A. Blasco.
- Estudi Jurídic comparat. 559.350. O. Bover.
- Integració immigrants a Mallorca. 749.000. Gadeso SL.
Marratxí, 7 de febrer del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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