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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 2 de març del 1994, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
656/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estadística
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

L'existència d'aquesta necessitat es fa més palesa si tenim
en compte que de cada vegada més la distribució de fons i
l'assignació de recursos procedents de les administracions
públiques, així com, les derivades de la integració de l'Estat
Espanyol a la Unió Europea, es fan dependre legalment de variables
estadístiques com per exemple l'atur, el valor de producció afegit,
els indicadors de serveis socials i altres, als quals es reflecteix el
nostre nivell de qualitat de vida i de benestar.
Aquesta llei té per objecte establir el marc jurídic que
impulsi l'activitat estadística a la nostra comunitat autònoma, en
reguli tant els principis bàsics com les normes tècniques i jurídiques
que s'han de tenir en compte en l'elaboració d'estadístiques i
coordini les diferents institucions públiques existents per integrar i
harmonitzar l'elaboració d'estadístiques de manera que aquest fet es
reflecteixi en una planificació.
TíTOL I. L'ESTADÍSTICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES
ILLES BALEARS

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació.

A)

Article 1.

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 125 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent Proposició de Llei
d'Estadística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 7 de febrer de 1994
El portaveu:
Josep Alfonso Villanueva.
PROPOSICIó DE LLEI D'ESTADÍSTICA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Exposició de motius
Tenir un coneixement adequat de la realitat és un
requisit indispensable a l'hora de prendre decisions en qualsevol
de les activitats que tenen lloc en una societat. L'estadística, com
a ciència que permet estudiar numèricament i amb el màxim de
precisió els fenòmens col_lectius incompletament coneguts, és un
bon instrument per arribar a un coneixement objectiu i complet
d'aquesta realitat.
La Constitució espanyola a l'article 149.1.31 atribueix a
l'Estat la competència exclusiva en matèria d'estadística per a fins
estatals i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a l'article 10.15
confereix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en
matèries estadístiques relatives a les Illes Balears, en coordinació
amb l'Estat.
És necessari crear un marc legal que permeti el
desenvolupament d'aquesta competència estatutària per garantir el
coneixement estadístic de la nostra realitat i posar a disposició de
tota la societat, i en particular dels diferents òrgans de govern, una
informació completa i objectiva, que sigui la base fonamental per
programar tota l'activitat pública adreçada a donar millors serveis
als ciutadans i les ciutadanes.
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Aquesta llei regula l'activitat estadística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per als fins i les competències propis,
d'acord amb l'article 10.15 de l'Estatut d'Autonomia.
Article 2.
A efectes d'aquesta llei, s'entén per activitat estadística
l'obtenció o recopilació, elaboració, ordenació i emmagatzematge
sistemàtic de la informació quantificable i la publicació i difusió de
resultats necessaris o útils per al coneixement i l'anàlisi de la realitat
demogràfica, social, econòmica i territorial de caràcter quantitatiu
o qualitatiu de les Illes Balears i, en general, de qualsevol qüestió
que faci referència a les condicions de vida, finalitats i
competències de la Comunitat Autònoma.
Article 3.
Aquesta llei regula i protegeix l'activitat estadística duta
a terme pels òrgans de la Comunitat Autònoma, per les entitats
públiques de caràcter territorial i pels organismes i empreses que
d'ella depenen.
Article 4.
Aquesta llei no serà d'aplicació en els següents casos:
a) En l'activitat estadística amb finalitats estatals, tant si
l'efectuen directament els òrgans competents de l'Estat,
com altres entitats, per encàrrec dels esmentats òrgans o
en col.laboració amb aquests.
b) En les enquestes d'opinió. La resposta dels ciutadans i
les ciutadanes a aquestes enquestes és sempre voluntària.
Article 5.
L'activitat estadística de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es regirà pels principis d'interès públic, objectivitat,
correcció tècnica, obligatorietat de col.laboració ciutadana, respecte
a la intimitat, secret estadístic i publicitat dels resultats en la forma
que es determina al capítol III del títol I d'aquesta llei.
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Article 6.

a) Els objectius.

L'activitat estadística de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es realitzarà de forma planificada i s'ajustarà en tot
moment a les garanties tècniques i jurídiques que estableixi
aquesta llei.

b) L'àmbit territorial.

Capítol II. Planificació de l'activitat estadística.
Secció 1. Del pla d'estadística, dels programes estadístics anuals
i dels convenis de cooperació.

c) La periodicitat.
d) Els organismes que amb caràcter executor o
col.laborador han d'intervenir en l'elaboració, com també
a qui correspon reclamar la informació quan aquesta és
obligatòria.
e) El pressupost estimat de cada estadística.

Article 7.
Amb la finalitat de planificar i ordenar l'activitat
estadística de competència exclusiva de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, s'elaborarà el Pla d'Estadística de les Illes
Balears (PEIB), que serà el marc obligat per al desenvolupament
d'aquesta activitat.

f) Les persones o entitats obligades a subministrar la
informació, com també la forma i els terminis en els quals
s'ha de subministrar.
g) El dret, si procedeix, a obtenir compensació econòmica
per les despeses que es derivin del subministrament de la
informació.

Article 8.
1. El Pla d'Estadística de les Illes Balears i el
finançament d'aquest seran objecte d'aprovació del Parlament
mitjançant llei, i tindrà la vigència que el mateix pla estableixi; en
el cas que no hi figuri la vigència, aquesta serà de quatre anys.
2. L'elaboració de l'avantprojecte del pla correspon a
l'Institut Balear d'Estadística, i serà elevat al Consell de Govern
per a la seva aprovació, previ informe del Consell d'Estadística de
les Illes Balears i del Servei de Consultaria i Assessorament
Científic i Tecnològic.
3. L'execució del pla correspon a l'Institut Balear
d'Estadística, i si es el cas, a les conselleries o altres òrgans de les
administracions públiques.

h) La forma, el termini i l'òrgan encarregat de difondre
l'estadística.
Article 12.
1. Les estadístiques d'interès específic per a les entitats
territorials i per als altres organismes públics es podran incloure al
Pla d'Estadística de les Illes Balears.
2. Són requisits per incorporar-les-hi:
a) Sol.licitud adreçada a la Conselleria amb competències
estatutàries en matèria d'estadística.
b) Memòria explicativa en la qual es detallin les
característiques i l'interès públic de l'estadística.

Article 9.
1. Malgrat el que disposa l'article anterior, el Consell de
Govern, si n'apreciés la conveniència i urgència, i amb caràcter
excepcional, podrà disposar per decret, després que hagi
transcorregut un any des de l'aprovació del Pla d'Estadística de les
Illes Balears, l'elaboració d'estadístiques no incloses a l'esmentat
pla.
2. De l'acord pel qual es disposa l'elaboració de les
estadístiques a les quals es fa referència a l'apartat anterior se n'ha
de retre compte al Parlament, i s'ha de publicar al Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma.
3. Les estadístiques a les quals es fa referència a l'apartat
anterior també gaudiran dels beneficis reconeguts a la present llei.
Article 10.
Per tal de definir l'activitat estadística per desenvolupar
cada any, s'elaborarà un Programa Estadístic Anual, prenent com
a referència el Pla d'Estadística de les Illes Balears vigent, que
serà aprovat en consell de Govern.

c) Memòria econòmica i cost que assumeix l'entitat
interessada.
d) Informe de l'Institut Balear d'Estadística i de les
conselleries afectades.
3. De la mateixa manera, les corporacions i associacions
que representin interessos sectorials podran sol_licitar, amb els
mateixos requisits de l'apartat anterior, la inclusió d'estadístiques
d'interès públic en el Pla d'Estadística de les Illes Balears.
Article 13.
1. Les estadístiques elaborades per les entitats territorials
i per altres organismes públics, no incloses en el Pla ni en els
programes estadístics anuals, podran ser homologades per l'Institut
Balear d'Estadística si s'adapten a les normes tècniques establertes
pel Govern.
2. Pel que fa als estudis subvencionats per l'Administració
pública, l'activitat estadística estarà sotmesa a les normes tècniques
establertes pel Govern, a proposta dels òrgans competents en la
matèria.

Article 11.
Les normes reguladores de cada estadística s'aprovaran
per decret, el qual en determinarà com a mínim:

3. En la difusió del resultat d'aquestes estadístiques no
incloses en el Pla d'Estadística de les Illes Balears es farà constar si
estan o no homologades per l'Institut Balear d'Estadística.
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Article 14.
Només tindran la consideració d'estadístiques oficials les
contingudes en el Pla d'Estadística de les Illes Balears o en els
programes estadístics anuals, com també les contemplades a
l'article 9è. que hagin estat homologades en la forma que preveu
l'article anterior.
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Secció 3a. Dels principis d'obligatorietat de la col.laboració
ciutadana i de respecte a la intimitat.
Article 20.
Gaudeixen del privilegi d'obligatorietat de la col.laboració
ciutadana les següents activitats estadístiques:

Article 15.

a) Les incloses en el Pla d'Estadística de les Illes Balears.

1. En matèria d'estadística, correspon a l'Institut Balear
d'Estadística la representació del Govern de la Comunitat
Autònoma davant les altres administracions públiques.

b) Les que, no estant incloses en el Pla d'Estadística de les
Illes Balears, hagin estat aprovades d'acord amb el que
preveu l'article 9è. de la present llei.

2. L'Institut d'Estadística de les Illes Balears podrà
establir convenis de cooperació amb altres administracions
públiques, subscrits, si és el cas, pels corresponents organismes
d'estadística.

c) Les previstes en els convenis de col.laboració als quals
fa referència l'article 15è. d'aquesta llei.

Secció 2a. De l'aprovació del resultats.

d) Les activitats d'elaboració, conservació o actualització
d'arxius i registres administratius, quan aquests
constitueixen una font d'informació estadística.

Article 16.

Article 21.

1. L'aprovació dels resultats estadístics de les activitats
incloses en el Pla d'Estadística es farà d'acord amb el que aquest
disposi, i correspon a l'Institut Balear d'Estadística, que els posarà
en coneixement del Consell de Govern.

Estan obligades a facilitar les dades estadístiques amb
exactitud i dins els terminis fixats per l'Institut Balear d'Estadística
totes les persones, amb independència de la seva naturalesa física o
jurídica, privada o pública, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
sempre que tinguin el domicili o la residència, o exerceixin la seva
activitat dins el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. La informació podrà tenir per objecte activitats dutes a
terme fora del territori esmentat si així ho requerissin les finalitats
perseguides per l'estadística i estàs previst a les normes reguladores.

2. Els resultats de les estadístiques oficials seran, una
vegada publicats al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma,
d'aplicació obligatòria a les relacions i situacions jurídiques en les
quals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tingui
competència per imposar-los.
Capítol III. Principis i garanties de l'activitat estadística.

La mateixa obligació tenen totes les administracions
públiques situades a les Illes Balears, pel que fa referència a les
seves activitats dins aquest territori.

Secció 1a. Del principi d'interès públic.
Article 22.
Article 17.
Aquesta llei protegeix les estadístiques elaborades per
motius d'interès públic, tenint tal consideració les incloses en el
Pla d'Estadística i aquelles a les quals fa referència l'article 9è.
d'aquesta llei.

En demanar la informació s'haurà de proporcionar a
l'interessat informació sobre la naturalesa, les característiques i les
finalitats de l'enquesta, l'obligatorietat i les sancions que es poden
imposar en el cas que no hi col.labori o que faciliti dades falses,
inexactes, incompletes o fora de termini, com també la protecció
que li proporciona el secret estadístic.

Secció 2a. Dels principis d'objectivitat i de correcció tècnica.
Article 23.
Article 18.
1. Les estadístiques s'elaboraran amb criteris que
respectin els principis d'objectivitat, i d'acord amb les bases
científiques que n'assegurin la correcció tècnica.
2. L'Institut Balear d'Estadística tindrà la capacitat
necessària per garantir la neutralitat operativa en l'aplicació de la
metodologia estadística, la publicació i la difusió dels resultats i
en la preservació del secret estadístic.
Article 19.
L'Institut Balear d'Estadística dictarà i publicarà les
normes tècniques que contribueixin a homogeneïtzar l'activitat
estadística pública. Aquestes normes seran d'obligat compliment
per a l'elaboració de les estadístiques i s'hauran d'ajustar a les de
l'Administració de l'Estat i a les de la Unió Europea.

Els qüestionaris no podran incloure preguntes que tinguin
relació amb l'honor, la intimitat personal o familiar i les conviccions
religioses o polítiques de l'informant, llevat que per la manera en
què es reculli la informació, es preservi el dret a la intimitat dels
informants. Es respectarà, en tot cas, el que disposa l'article 18 de
la Constitució espanyola.
Article 24.
D'acord amb el que disposa l'article 11, apartat g)
d'aquesta llei, les normes reguladores de cada estadística
assenyalaran, si escau, el dret de l'informant a obtenir compensació
econòmica per les despeses que es derivin del subministrament de
la informació, quan aquestes despeses procedeixin de l'exigència de
suport informàtic o d'un altre sistema d'informació que tingui una
complexitat tècnica especial o que obligui a una recopilació prèvia
de dades que no es troben a disposició de l'administració ordinària
de l'informant en la forma demandada.
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Secció 4a. Del secret estadístic.
Article 25.

2. Per tal de salvaguardar el secret estadístic, abans de
processar qualsevol informació, se'n separaran aquelles dades que
possibilitin la identificació individual.

1. A efectes d'aquesta llei, s'entén per secret estadístic el
coneixement que una persona té com a conseqüència de l'activitat
estadística i el qual té l'obligació de no divulgar o comunicar.

3. Les dades que serveixin per identificar els informants
es destruiran quan la seva conservació deixi de ser necessària per al
desenvolupament de les operacions estadístiques.

2. Quedaran emparats pel secret estadístic totes les dades
d'Índole privada, personal, familiar, econòmica i financera que
s'utilitzin en l'activitat estadística, que pertanyin a persones tant
físiques com jurídiques.

Article 29.

3. L'empara, per a les dades sol.licitades amb finalitats
estadístiques, té efecte des del moment en què la persona
subministra la informació i tindrà una durada de cent anys. Les
dades d'origen administratiu queden emparades pel secret
estadístic, dins els òrgans estadístics, des del moment de la seva
incorporació.

L'incompliment del deure del secret estadístic donarà lloc
a l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats
independentment de les responsabilitats de qualsevol naturalesa que
corresponguin d'acord amb l'ordenament jurídic general i
especialment amb la potestat sancionadora a la qual es refereix el
capítol IV del títol I d'aquesta llei.
Secció 5a. De la publicitat dels resultats estadístics.
Article 30.

4. Les dades a les quals es fa referència als apartats
anteriors només es podran consultar quan ho autoritzin
expressament els afectats o excepcionalment les podrà consultar
qui acrediti interès legítim a l'efecte d'anàlisi històrica, sempre que
hagin transcorregut almenys setanta-cinc anys des del
subministrament de la informació.

Els resultats de tota l'activitat estadística realitzada per
l'Institut Balear d'Estadística o per qualsevol altre organisme públic
amb el qual hi tingui un conveni de col.laboració, inclosos o no en
el Pla d'Estadística, seran públics.
Article 31.

5. En el cas de dades relatives a persones jurídiques,
segons les característiques de cada enquesta, es podran establir
períodes inferiors de durada de l'empar del secret estadístic.

La publicació o difusió dels resultats estadístics es farà
sempre de manera global, sense fer referències de caràcter
individual, d'acord amb les normes reguladores del secret estadístic.

Article 26.
Article 32.
Tenen obligació de mantenir el secret estadístic totes les
persones, les organismes o les institucions que intervinguin en el
procés estadístic. Aquest deure es mantindrà fins i tot després que
les persones obligades a guardar-lo concloguin les seves activitats
professionals o la seva vinculació als serveis estadístics.
Article 27.
L'obligació de mantenir el secret estadístic comporta que
les dades individuals de comunicació obligatòria no puguin ser
fetes públiques ni comunicades a cap altra persona o entitat
pública o privada, llevat que es tracti d'institucions vinculades pel
secret estadístic, i sempre que aquesta comunicació tingui com a
única finalitat una altra activitat de caràcter estadístic. Tal
prohibició s'aplica igualment a les dades que per la seva estructura
permetin obtenir a partir d'elles informacions individualitzades.

Els resultats estadístics obtinguts per activitat estadística
pròpia o assumits per qualsevol entitat sotmesa a aquesta llei seran
publicats des del mateix moment en què siguin aprovats. Qualsevol
persona en pot demanar una certificació, que li enviaran per escrit,
en suport informàtic o per qualsevol altre mitjà, segons les
característiques de la sol.licitud.
Article 33.
L'Institut Balear d'Estadística és l'únic organisme habilitat
per emetre certificacions oficials de les estadístiques incloses en el
pla o de les realitzades d'acord amb el que preveu l'article 9è.
d'aquesta llei, sempre que no estigui previst quelcom diferent a les
corresponents normes reguladores.
Article 34.

Article 28.
1. Les dades sol.licitades amb finalitats estadístiques no
podran ser utilitzades, en cap cas, per a altres finalitats.

La publicació i difusió de les estadístiques realitzades per
l'Institut Balear d'Estadística serà gratuïta. Excepcionalment, d'acord
amb el suport i el nivell de disgregació que es demani, l'Institut
Balear d'Estadística podrà establir uns preus que figuraran en les
respectives normes reguladores.
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Capítol IV. Règim de sancions.

3. Són infraccions molt greus:

Article 35.

a) La reincidència a cometre infraccions greus.

Són infraccions administratives en matèria d'estadística
les accions i omissions voluntàries contràries a les disposicions
contingudes en aquesta llei, i poden ser-ne autors tant els subjectes
a l'obligació de la col.laboració com el personal que fa l'activitat
estadística.

b) Difondre o comunicar a persones no autoritzades dades
individualitzades emparades pel secret estadístic.
c) Comunicar dades a persones no obligades a preservar
el secret estadístic, de manera que se'n pugui extreure
informació confidencial sobre dades personals.

Article 36.
Les infraccions comeses pels subjectes a l'obligació de
la col.laboració es podran considerar lleus, greus o molt greus:
1. Són infraccions lleus:
a) No proporcionar la informació, o fer-ho de forma
incompleta, sempre que no causés un perjudici greu.

d) Exigir informació per a l'elaboració d'estadístiques
sense l'existència de les corresponents normes reguladores
o sense donar la necessària informació sobre aquestes.
e) La utilització, per a finalitats diferents de les
pròpiament estadístiques, de dades personals obtingudes
pels serveis estadístics.
Article 38.

b) Subministrar informació fora de termini, si hi hagués
requeriment previ de l'òrgan estadístic formalment
notificat, sempre que no doni lloc a un perjudici greu.
2. Són infraccions greus:

Les infraccions comeses seran objecte de sanció
administrativa, prèvia instrucció del corresponent expedient
sancionador, sense perjudici de l'exigència de responsabilitats civils
i penals en què incorrin els infractors.

a) La reincidència a cometre infraccions lleus.

Article 39.

b) No facilitar les dades, o proporcionar-les
incompletes, sempre que hi hagués el requeriment al
qual es fa referència a l'apartat 1.b).

Les infraccions lleus i greus les sancionarà el director de
l'Institut Balear d'Estadística, i les molt greus, el Consell de Govern
de la Comunitat Autònoma.

3. Són infraccions molt greus:

Article 40.

a) La reincidència a cometre infraccions greus.

1. Seran aplicables les sancions següents:

b) El subministrament de dades falses, tant si són de
comunicació voluntària com si són de comunicació
obligatòria, quan s'hi pugui imputar malícia o
negligència greu.

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de
10.000 a 50.000 pessetes.

c) El subministrament d'informació
mitjançant suplantació de personalitat.

b) Les infraccions greus seran sancionades amb multes de
50.001 a 500.000 pessetes.

estadística
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb
multes de 500.001 a 5.000.000 de pessetes.

Article 37.
Les infraccions comeses pel personal que fa l'activitat
estadística es podran considerar lleus, greus o molt greus:
1. Són infraccions lleus:
a) La incorrecció amb les persones subjectes al
compliment del principi d'obligatorietat de col.laboració
ciutadana.
b) El descuit o la negligència en la realització de
l'activitat estadística.
c) La falta de notificació, o la notificació incompleta de
les normes que s'ha d'observar en l'emplenament dels
qüestionaris i les sancions que es podran imposar per
incomplir-les.
2. Són infraccions greus:
a) La reincidència a cometre infraccions lleus.
b) Incomplir les normes tècniques aprovades.
c) Incomplir l'obligació d'informar dels resultats
estadístics.

2. Les quanties de les sancions podran ser revisades per les
lleis anuals de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
3. Les infraccions en les quals l'infractor hagi obtingut un
benefici econòmic superior a la multa màxima indicada al punt 1,
se sancionaran amb una multa que pot arribar fins al doble del
benefici obtingut.
4. En tot cas, per a la graduació de sancions aplicables es
tindrà en compte la transcendència de la infracció i la naturalesa
dels danys i perjudicis causats a terceres persones i als serveis
estadístics.
5. S'entendrà per reincidència la comissió d'una infracció
anàloga a la que va motivar la sanció en el termini dels dos anys
següents a la seva notificació. En aquest supòsit, es requerirà que la
primera resolució sancionadora hagi adquirit fermesa en la via
administrativa.
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Article 41.
1. Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos, les
greus, a l'any, i les molt greus, al dos anys.
2. El termini de prescripció començarà a comptar des del
dia en què es cometi la infracció, excepte en el cas de les
infraccions continuades, en què l'inici del termini de prescripció
començarà el darrer dia en què s'hagi comès la infracció.

4) Col.laborar, en matèria d'estadística, amb les entitats
locals, amb altres comunitats autònomes, amb
l'Administració de l'Estat, amb organismes superestatals
i amb qui es cregui convenient per al desenvolupament de
l'activitat estadística.
5) Promoure la normalització metodològica per a
l'activitat estadística de la Comunitat Autònoma i la
coordinació amb les estadístiques estatals i de les
comunitats europees.

3. La prescripció s'interromprà pel començament, amb
coneixement de l'interessat, del procediment sancionador i tornarà
a computar el termini en el cas que l'expedient resti paralitzat
durant més de tres mesos per causes no imputables al presumpte
infractor.

6) Promoure, impulsar i fomentar la investigació
estadística, com també la formació i el perfeccionament
professional del personal estadístic.

TÍTOL II. L'ORGANITZACIÓ ESTADÍSTICA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

7) Promoure l'obtenció, el coneixement i la difusió de les
estadístiques referides a les Illes Balears o a qualssevol
dels territoris que les componen, que contribueixin a un
millor coneixement de la seva realitat.

Capítol I. Disposicions generals.
Article 42.
L'organització estadística de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears estarà constituïda per:

8) Informar, preceptivament, tots els projectes de
realització d'activitats estadístiques que promogui el
Govern Balear.

a) L'Institut Balear d'Estadística.

9) Estendre certificacions dels resultats de les
estadístiques incloses en el Pla d'Estadística de les Illes
Balears i en els programes estadístics anuals.

b) Els òrgans estadístics que es puguin crear, d'acord
amb aquesta llei, a les conselleries, els organismes, les
entitats o empreses dependents del Govern de la
Comunitat Autònoma.

10) Promoure, coordinar, desenvolupar i gestionar la
creació i el manteniment de bases de dades sobre la
informació estadística d'interès públic per a les Illes
Balears.

c) Les unitats estadístiques de les entitats locals.

11) Prestar serveis de recopilació, emmagatzemament i
difusió de la documentació estadística de què es disposi.

Capítol II. L'Institut Balear d'Estadística.
12) Representar el Govern Balear en matèria d'estadística.
Article 43.
1. Per aquesta llei es crea l'Institut Balear d'Estadística,
que es configura com un organisme autònom administratiu amb
personalitat jurídica pròpia.
2. L'Institut Balear d'Estadística quedarà adscrit a la
Conselleria amb competències estatutàries en matèria
d'estadística.

13) Ser l'òrgan encarregat de rebre la informació que enviï
a la Comunitat Autònoma l'INE i el dipositari del deure
del secret estadístic.
14) Qualsevol altra funció estadística que les normes no
atribueixin específicament a un altre organisme i totes les
que li encarreguin expressament.
Capítol III. Òrgans estadístics departamentals.

Article 44.
Article 45.
Són funcions de l'Institut Balear d'Estadística:
1) Elaborar l'avantprojecte de Pla d'Estadística de les
Illes Balears i els programes estadístics anuals.
2) Realitzar les activitats estadístiques encomanades a
l'Institut en el Pla d'Estadística de les Illes Balears i en
els programes estadístics anuals, com també qualssevol
altres que legalment li puguin encomanar.
3) Promoure, dirigir i coordinar l'activitat estadística
dels diferents òrgans estadístics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

1. Per tal de promoure el desenvolupament estadístic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també l'aprofitament
de les potencialitats estadístiques existents, es crearan òrgans
estadístics a les conselleries, els organismes, les entitats o empreses
dependents del Govern de la Comunitat Autònoma.
2. La creació i regulació d'aquests òrgans es determinarà
reglamentàriament.
Article 46.
Els òrgans estadístics als quals fa referència l'article
anterior, en el desenvolupament de les seves activitats, tindran les
següents funcions:
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1. Elaborar estadístiques pròpies.

Article 51.

2. Elaborar les estadístiques, o les parts, que els assignin
el Pla d'Estadística de les Illes Balears i els programes
estadístics anuals.

1. L'aprovació dels resultats de l'activitat estadística de les
entitats locals no incloses en el Pla la farà el ple del respectiu òrgan
de govern.

3. Col.laborar amb l'Institut Balear d'Estadística en
l'elaboració del Pla d'Estadística de les Illes Balears i
dels programes estadístics anuals.

2. En la difusió dels resultats es farà constar si els resultats
han estat homologats o no per l'Institut Balear d'Estadística.

4. Publicar els resultats de les estadístiques pròpies
després de remetre'ls a l'Institut Balear d'Estadística
perquè els homologui.

Capítol V. Els òrgans consultius.

5. Col.laborar amb l'Institut Balear d'Estadística en la
creació i el desenvolupament de bases de dades sobre la
informació estadística i en la recopilació i
emmagatzemament de documentació estadística.

Article 52.

6. Analitzar les necessitats estadístiques pròpies.
Capítol IV. Activitat estadística de les entitats locals.

Secció 1a. El Consell d'Estadística de les Illes Balears.

Es crea el Consell d'Estadística de les Illes Balears com a
màxim òrgan consultiu de l'activitat estadística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per assegurar la relació entre
l'Administració, els tècnics i els usuaris de la informació estadística.
Article 53.

Article 47.

Es consultarà el Consell d'Estadística de les Illes Balears
sobre:

1. És competència de les entitats locals el
desenvolupament de l'activitat estadística relativa als àmbits
territorials i competencials propis de la seva gestió. En tot cas,
aquesta activitat s'haurà d'ajustar a la normativa tècnica de
l'Institut Balear d'Estadística per facilitar la comparació i
agregació de les dades a nivell de comunitat autònoma i d'estat.

1. L'avantprojecte del Pla d'Estadística de les Illes
Balears, sobre el qual emetrà un informe preceptiu en el
termini de dos mesos des que l'hi trameti l'Institut Balear
d'Estadística.
2. Els programes estadístics anuals.

2. Les entitats locals presentaran prèviament un informe
a l'Institut Balear d'Estadística sobre les estadístiques que faran,
per poder d'aquesta manera coordinar la informació.

3. El contingut del banc de dades estadístics i l'accés dels
usuaris a la informació.

Article 48.

4. Els possibles conflictes de competència entre els òrgans
estadístics de la Comunitat Autònoma i altres.

1. L'Institut Balear d'Estadística facilitarà a les entitats
locals, prèvia petició, la informació que necessitin per poder
elaborar les seves estadístiques.

5. Qualsevol altra qüestió que li presenti el Consell de
Govern o l'Institut Balear d'Estadística.

2. De la mateixa manera, les entitats locals facilitaran a
l'Institut Balear d'Estadística la informació necessària per a
l'elaboració d'estadístiques d'interès públic.
3. D'acord amb la col.laboració a la qual es fa referència
als apartats anteriors, establirà en cada cas la compensació
econòmica pel treballs realitzats.

Article 54.
El Consell d'Estadística de les Illes Balears estarà format
pels membres següents:
a) El President, que serà qui ostenti la titularitat de la
conselleria amb competències estatutàries en matèria
d'estadística.

Article 49.
Per a la realització de l'activitat estadística pròpia, es
constituirà a cada entitat local una unitat especialitzada
d'estadística que estarà subjecta al secret estadístic.

b) El Vice-president, que serà el director de l'Institut
Balear d'Estadística.
c) El Director del Departament de Ciències Matemàtiques
i Informàtica de la UIB.

Article 50.
d) Un representant de cada conselleria.
Les entitats locals podran demanar la inclusió
d'estadístiques que els interessin en el Pla d'Estadística de les Illes
Balears. La sol.licitud anirà acompanyada d'una memòria
explicativa de l'interès públic de l'estadística, que n'inclourà també
les característiques, una memòria econòmica, una proposta de
finançament i un projecte de normes reguladores.

e) Dos representants de l'Administració local.
f) Dos representants de les organitzacions empresarials
elegits per les organitzacions més representatives.
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g) Dos representants de les organitzacions sindicals,
elegits per les organitzacions més representatives.

Disposició final.

h) Un funcionari de l'Institut Balear d'Estadística, que
farà de secretari de la Comissió, amb veu però sense vot.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Article 55.
L'organització i el funcionament del Consell
d'Estadística de les Illes Balears els determinarà el seu reglament.

3.8. INTERPEL•LACIONS

Secció 2a. Servei de consultaria i assessorament científic i
tecnològic.
Article 56.
La consultaria i l'assessorament científic i tecnològic de
l'activitat estadística de les Illes Balears estan encomanats a l'
Universitat de les Illes Balears..a través del Departament de
Ciències Matemàtiques i Informàtica i del Servei de Càlcul.
Article 57.

Ordre de Publicació
RGE núm. 720/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al
Molt Hble. Sr. President del Govern de la CA, relativa a
conseqüències i responsabilitats polítiques de la sentència del
Tribunal Suprem per prevaricació. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 772/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al
Govern de la CA, relativa a protecció d'àrees urbanes històriques.
(Mesa de 2 de març del 1994).
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El servei de consultaria i assessorament científic i
tecnològic de l'activitat estadística de les Illes Balears serà
consultat sobre:
1. L'avantprojecte del Pla d'Estadística de les Illes
Balears, sobre el qual emetrà un informe preceptiu en el termini
de dos mesos des de que l'hi trameti l'Institut Balear d'Estadística.
2. Els programes estadístics anuals.
3. L'adequació i utilització dels conceptes, definicions,
classificacions, codis i nomenclatures utilitzats en l'organització
de l'activitat estadística.
4. Les biblioteques de programes estadístics.
5. L'adequació dels mitjans materials per resoldre els
problemes particulars que es presentin en cada cas.
6. El subministrament dels recursos de càlcul.

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 Molt Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons, en la seva
condició de president del Govern de la Comunitat Autònoma la
interpel•lació següent per tal que sigui debatuda en el Ple:
Sobre les conseqüències i responsabilitats polítiques de la
recent sentència de la Sala Segona del Tribunal Suprem per la qual
es condemna a inhabilitació especial per haver comès delicte de
prevaricació en la contractació irregular de personal funcionari de
l'administració autonòmica als que eren conseller de la Funció
Pública, Sr. Joan Simarro, director general de personal, Sr. Melcior
Mairata, i secretari general tècnic, Sr. Joaquim Legaza.

Disposició derogatòria.

Palma, a 21 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei queden
derogades totes aquelles disposicions de rang inferior o igual que
s'hi oposin.
Disposició transitòria Primera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En un termini no superior als nou mesos a partir de
l'entrada en vigor de la present llei, el Govern de la Comunitat
Autònoma presentarà al Parlament un projecte del Pla
d'Estadística 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:

Disposició transitòria Segona.
En un termini màxim de tres mesos a partir de l'entrada
en vigor d'aquesta llei es constituirà el Consell d'Estadística de les
Illes Balears, i en un termini no superior als cinc mesos el Consell
d'Estadística aprovarà el seu reglament de funcionament intern.

Sobre protecció d'àrees urbanes històriques de les Illes
Balears.
Palma, a 23 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Ordre de Publicació

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.

RGE núm. 664/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
pagaments efectuats per la Junta d'Aigües el 1992 i 1993 pel cost de
conservació, manteniment i explotació dels serveis de depuració
d'aigües residuals. (Mesa de 2 de març del 1994).

Quins han estat els pagaments efectuats per la Junta
d'Aigües el 1992 i 1993, quantia i destinatari, en concepte
d'indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pel cost
de conservació, manteniment i explotació dels serveis de depuració
d'aigües residuals?

RGE núm. 665/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
pagaments efectuats per la Junta d'Aigües el 1992 i 1993 en
concepte d'idemnitzacions i compensacions per obres i
instal•lacions de depuració d'aigües residuals. (Mesa de 2 de març
del 1994).
RGE núm. 669/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
actuacions de la conselleria de Sanitat en la inspecció per a la
detecció de clembuterol. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 674/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
per tal de millorar les instal•lacions d'explotacions formatgeres
durant l'any 1993 i les previstes per al 1994. (Mesa de 2 de març
del 1994).

Palma, a 17 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins han estat els pagaments efectuats per la Junta
d'Aigües el 1992 i 1993, quantia i destinatari, en concepte
d'indemnitzacions i compensacions per obres i instal•lacions de
depuració d'aigües residuals?

RGE núm. 675/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a subvencions
per l'abandonament de l'explotació de vinyes. (Mesa de 2 de març
del 1994).
RGE núm. 680/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reunions
mantengudes al llarg del 1993 pels consells d'administració de les
empreses Ibabsa, Semilla SA, Seamasa i Sefobasa. (Mesa de 2 de
març del 1994).
RGE núm. 688/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a viatge del conseller de Comerç i Indústria a Bulgària. (Mesa de
2 de març del 1994).
RGE núm. 721/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
aplicació del Decret 106/1993 sobre caducitat d'autoritzacions
turístiques. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 722/94, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
actuacions per consolidar el turisme medicinal o de salut. (Mesa de
2 de març del 1994).
RGE núm. 750/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i
Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Pla singular
de subvencions en matèria de policies locals. (Mesa de 2 de març
del 1994).
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 17 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
El 1993, quantes i quines proves analítiques s'han realitzat
per part de la conselleria de Sanitat als escorxadors de cadascuna de
les Illes?
Quantes proves analítiques han estat positives detectant la
presència de clembuterol als animals sacrificats als escorxadors de
les Illes l'any 1993?
Quants expedients sancionadors s'han iniciat l'any 1993
per la presència de clembuterol als animals sacrificats als
escorxadors de les Illes?
Quants s'han resolt?
Quines han estat les resolucions preses?
Palma, a 17 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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.

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.

Durant l'any 1993, algunes explotacions formatgeres ja
han començat a realitzar inversions per tal de millorar les
instal•lacions per adequar-les a la normativa 46/92 de la
Comunitat Europea.

Referent al viatge d'una setmana, del conseller de Comerç
i Indústria durant el mes de febrer d'aquest any a Bulgària:

Quin és l'import de les subvencions concedides durant
l'any 1993 fent una relació detallada del beneficiari, l'import i el
concepte de la subvenció?

Quines reunions, detallant el motiu de cadascuna i amb
quines persones o representants d'organismes ha mantingut durant
aquest viatge?

Quin és l'import i la partida pressupostària per a l'any

Quantes persones s'han desplaçat per part de la
representació de la Comunitat Autònoma en aquest viatge?

Palma, a 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

Quin ha estat el cost total de les despeses efectuades en
aquest desplaçament, detallant el concepte de la despesa i la
quantia?

1994?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin ha estat el motiu o motius del viatge?

Quin són els resultats que s'han obtingut com a
conseqüència d'aquest viatge?

E)

Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Conegudes les subvencions de la Comunitat Europea per
a l'abandonament de les superfícies dedicades a l'explotació de la
vinya, quantes explotacions han causat baixa per aquest motiu
durant l'any 1993, detallant l'import pagat i el titular?
Palma, 16 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.
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.

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.
Quantes places amb autorització turística anterior a
l'entrada en vigor del Decret 106/93, de 30 de setembre, han
obtingut llicència d'obres dins els terminis de tres mesos des de la
seva entrada en vigor?
De les places que d'acord amb la pregunta anterior han
obtingut llicència municipal d'obres, quantes tenien autorització
emparada en la normativa anterior al Decret 30/84?, quantes tenien
autorització emparada en el Decret 30/84?, quantes tenien
autorització emparada en el Decret 103/87 o en la Llei 7/1988?

Quantes vegades s'han reunit els consells d'administració
de les empreses Ibabsa, Semilla SA, Seamasa i Sefobasa durant el
1993, fent una relació detallada de la data de les reunions i
membres assistents?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

Palma, a 21 de febrer del 1994.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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 actuacions ha dut el Govern de la Comunitat
Autònoma l'any 1993 per consolidar el turisme medicinal o de
salut?
Quin ha estat el cost total i desglossat de les actuacions?

BOPIB núm.125 - 4 de març del 1994
Quina valoració fa el Govern de la Comunitat dels
resultats obtinguts?
Palma, 21 de febrer del 1994.
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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines subvencions han estat incloses al Pla singular de
subvencions en matèria de policies locals del 1993?

3443

RGE núm. 691/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a resultats de
la investigació sobre la solvència de l'empresa American Eagle.
(Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 692/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a despesa total
com a conseqüència de les negociacions mantengudes amb l'empresa
American Eagle. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 693/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a cost de la
investigació que efectua el Govern de la CAIB sobre la solvència de
l'empresa American Eagle. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 719/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a nova seu de la
Direcció Provincial d'Educació i Ciència a Balears. (Mesa de 2 de
març del 1994).

A quines entitats locals?
Per quina quantitat de subvenció?
Palma, 21 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 663/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
mesura especial que permeti l'Ibasan a incomplir la Llei de mesures
de foment del patrimoni històric de les Illes Balears. (Mesa d'1 de
març del 1994).
RGE núm. 670/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a biblioteca
auxiliar de l'Arxiu Diocesà de Mallorca. (Mesa de 2 de març del
1994).
RGE núm. 671/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a declaració
d'interès social de Can Aulet des Molí (Llucmajor). (Mesa de 2 de
març del 1994).
RGE núm. 672/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a obres d'art
a l'aeroport de Palma. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 673/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a català al
col•legi d'Advocats. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 690/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a si era solvent l'empresa American Eagle quan es va signar el
protocol d'intencions. (Mesa de 2 de març del 1994).

RGE núm. 723/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a retirada del vaixell
Salaria del port de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 2 de març del
1994).
RGE núm. 724/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i
Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inspeccions
realitzades en els serveis de la indústria turística. (Mesa de 2 de març
del 1994).
RGE núm. 725/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i
Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a nombre de
plaques atorgades d'"hotel modernitzat". (Mesa de 2 de març del
1994).
RGE núm. 726/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i
Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació d'un
símbol distintiu per als hotels que no entren en la Llei de
modernització. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 728/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ús del
mallorquí, menorquí i eivissenc al Senat. (Mesa de 2 de març del
1994).
RGE núm. 729/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a plànols de Can
Sales. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 782/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a rehabilitació
estació del ferrocarril a Manacor. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 783/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a rehabilitació
de l'estació del tren a Sa Pobla. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 729/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació de
caminals verds. (Mesa de 2 de març del 1994).
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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 oral davant Ple.

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 Cultura, Educació i Esports la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Existeix alguna mesura especial que permeti l'Ibasan
incomplir la Llei 3/87, de 18 de març, de mesures de foment del
patrimoni històric de les Illes Balears?

Quines actuacions ha dut a terme l'Hble. Sr. Conseller en
relació amb la negativa del Sr. Bartomeu Sitjar, president del
col•legi d'Advocats de Balears, de no autoritzar les classes en
català?

Palma, a 22 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, 21 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

F)

Per què l'Arxiu Diocesà de Mallorca no disposa de
biblioteca auxiliar?

Quan el mes de novembre del 1993 el Govern de la
Comunitat signa un protocol d'intencions amb l'empresa American
Eagle, s'havia informat prèviament de la solvència d'aquesta
empresa?

Palma, 21 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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.

Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

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, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.
Per quina raó informà favorablement la conselleria de
Cultura, Educació i Esports el complex de Can Aulet des Molí
(terme de Llucmajor) on es projectava, entre d'altres
instal•lacions, un circuit de velocitat de motociclisme?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quin és el resultat de la investigació que actualment
efectua el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la solvència de
l'empresa American Eagle?

Palma, 21 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Palma, 17 de febrer 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.

D)

H)

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 Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

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.

Ha interessat a l'Hble. Sr. Conseller que als nous espais
de l'aeroport de Son Sant Joan siguin situades obres d'art d'artistes
de les Illes Balears?
Palma, 21 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Quina ha estat la despesa total del Govern de la Comunitat
com a conseqüència de les negociacions mantengudes amb
l'empresa American Eagle?
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Independentment de la manera com s'ha dut a terme el
programa de la BBC, on es criticava d'una manera molt dura la
qualitat en els serveis de la nostra indústria turística, quines
inspeccions s'han realitzat per part de la seva conselleria?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

Quin és el cost de la investigació que efectua el Govern
de la Comunitat sobre la solvència de l'empresa American Eagle?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 17 de febrer del 1994.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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 de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.
Per què demana l'Hble. Sr. Conseller l'edificació d'una
seu de la Direcció Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència a
les Illes Balears, amb un cost previsible d'uns 1.000 milions de
pessetes?

M)
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 oral davant Ple.
Quantes plaques s'han donat d'"hotel modernitzat" d'acord
amb la Llei 3/90, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el Pla
de modernització d'allotjaments turístics a les Balears?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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 de Turisme la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Ha pensat crear el Govern de la Comunitat un símbol
distintiu per als hotels que no entren en la Llei de modernització,
perquè són posteriors al 5 de juny del 1984?

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 oral davant Ple.
Quan pensa la conselleria d'Obres Públiques ordenar la
retirada del vaixell Salaria amarrat al port de la ribera de Sant
Antoni de Portmany?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Com valora l'Hble. Sr. Conseller la declaració dels
senadors per Balears del Partit Popular d'emprar al Senat el
mallorquí, el menorquí i l'eivissenc a la sessió on serà admès l'ús, a
més del castellà, de les llengües de les comunitats autònomes?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.
Per què la conselleria de Cultura, Educació i Esports
lliurà, el 21 de gener del 1994, els plànols d'un possible projecte
d'edifici de la Biblioteca Pública de Mallorca, relatius
exclusivament al solar i a les ruïnes de Can Sales, del barri de
Santa Creu (Palma) al Sr. Francisco Javier Bobillo de la Peña,
director general del Llibre i Biblioteques del Ministeri de Cultura?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Què vol fer la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori amb l'estació del ferrocarril a Manacor, un centre
cultural o una estació d'autobusos?
Palma, 25 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
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 oral davant Ple.
Què vol fer la conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori amb l'estació de tren a Sa Pobla, convertir-la en
centre cultural o obrir-la altra vegada al trànsit ferroviari?
Palma, 25 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
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 oral davant Ple.

Quins caminals verds, sobre antigues vies dels ferrocarrils
de Mallorca, té prevists iniciar la conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant l'any 1994?
Palma, 25 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 661/94, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Moll i
Marquès, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a grau de
compliment del decret de regulació de l'ús de les llengües oficials a
l'administració de la CAIB. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 667/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
control analític d'aigües residuals. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 668/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
criteris per homogeneïtzar les memòries que els consells insulars han
d'elaborar sobre les competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat. (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 683/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en
què es troba l'estudi de "Caracterització d'alguns formatges de
Balears mitjançant la determinació d'aminoàcids lliures índex de
control, maduració i control de qualitat". (Mesa de 2 de març del
1994).
RGE núm. 684/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en
què es troba l'estudi de "Vida útil de les panses de la varietat flame".
(Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 685/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en
què es troba l'estudi de "Valoració nutricional i estudi de la
importància per a la salut d'alguns aliments tradicionals de la zona
5b Balears". (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 686/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en
què es troba l'estudi de "Transformació de la sobrassada en un
aliment de disseny". (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 687/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i
Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en
què es troba l'estudi de "Disseny i valoració d'un cultiu estàrter
específic per a la sobrassada mallorquina". (Mesa de 2 de març del
1994).
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RGE núm. 730/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a protecció del
casal de Can Serra (Palma). (Mesa de 2 de març del 1994).
RGE núm. 731/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reunió de
consellers de Sanitat a l'hospital Joan March. (Mesa de 2 de març
del 1994).
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Quins són els criteris que el Govern de la Comunitat ha
dictat per tal d'homogeneïtzar les memòries que els consells insulars
han d'elaborar anualment sobre l'exercici de les competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat i quant a la valoració que han de
fer dels nivells de qualitat dels serveis?
Palma, 16 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Economia.
En quina situació es troba l'estudi de "Caracterització
d'alguns formatges de Balears mitjançant la determinació
d'aminoàcids lliures índex de control, maduració i control de
qualitat"?

Quin grau de compliment, per part dels organismes
dependents de l'Administració autònoma, del Decret 100/1990, de
regulació de l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la
CAIB es dedueix del seguiment que fa la conselleria de Cultura,
Educació i Esports del procés d'aplicació del decret esmentat?
Vist que no sols per part d'organismes dependents de
l'Administració autònoma, sinó també de membres del Govern,
començant pel seu president, es cometen flagrants incompliment
del decret 100/1990 esmentat, quines mesures pren la conselleria
de Cultura, Educació i Esports per corregir aquesta situació?
Palma, a 16 de febrer del 1994.
El diputat:
Josep Moll i Marquès.

Palma, 18 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la comissió d'Economia.
En quina situació es troba l'estudi de "Vida útil de les
panses de la varietat flame"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 18 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

B)
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 oral davant la comissió d'Ordenació
Territorial.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin ha estat el control analític d'aigües residuals
realitzat l'any 1993 per part de la conselleria d'Obres Públiques?

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

Palma, 16 de febrer del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Ordenació
Territorial.

F)

En quina situació es troba l'estudi de "Valoració
nutricional i estudi de la importància per a la salut d'alguns aliments
tradicionals de la zona 5b Balears"?
Palma, 18 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

3448

BOPIB núm.125 - 4 de març del 1994

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Economia.

Què ha costat a la Comunitat Autònoma la reunió de
consellers de Sanitat de les comunitats autònomes governades pel
Partit Popular que tengué lloc a l'hospital Joan March, dia 12 de
febrer del 1994?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

En quina situació es troba l'estudi de "Transformació de
la sobrassada en un aliment de disseny"?
Palma, 18 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Economia.
En quina situació es troba l'estudi de "Disseny i
valoració d'un cultiu estàrter específic per a la sobrassada
mallorquina"?

Ordre de Publicació
RGE núm. 771/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a campanya contra l'alcoholisme juvenil. (Mesa de 2 de març
del 1994).
RGE núm. 779/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a declaració de la carretera Deià-Sóller com a bé d'interès
cultural. (Mesa de 2 de març del 1994).
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, 18 de febrer del 1994.
El diputat:
Llorenç Rus i Jaume.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació
i Esports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la comissió de Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures ha pres o pensa prendre la conselleria de
Cultura, Educació i Esports per tal d'evitar la ruïna del casal de
Can Serra (Palma), declarat Bé d'interès cultural?
Palma, 23 de febrer del 1994.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la comissió d'Assumptes
Socials.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El consum d'alcohol incideix de forma creixent entre la
població juvenil de les Illes Balears. La iniciació en el consum de
begudes alcohòliques té lloc, molt sovint, entre els menors i és un
dels elements de la "cultura juvenil" actual a les Illes Balears.
Mentre les drogues il•legals han estat objecte de fortes campanyes
que n'han desprestigiat el consum entre els joves, la lluita contra
l'alcoholisme s'ha limitat sovint a advertir dels efectes negatius com
a factor de gran risc en matèria de circulació.
El consum d'alcohol gaudeix d'un prestigi entre bona part
dels grups de joves de les Illes Balears, fins a tal punt que és sovint
una condició necessària per tal que un jove pugui integrar-s'hi. Es
necessari, per tant, dur a terme una campanya de prevenció de
l'alcoholisme entre els joves, atesos els seus perillosos efectes a
nivell cultural, social i sanitari.
Per tot això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta
al Ple la proposició no de llei següent:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- La conselleria de Sanitat i Seguretat Social elaborarà
un Pla de prevenció de l'alcoholisme juvenil a les Illes Balears.

BOPIB núm.125 - 4 de març del 1994
2.- Aquest pla tendrà una dotació de 50.000.000 de
pessetes i es durà a terme durant els anys 1994-1995.

En els revolts, ponts i altres llocs perillosos es construïren
les muradetes. Aquests paretons tenen l'encadenat fet amb
pedres carejades a les quals s'ha donat forma semicircular.
En els caps d'aquestes muradetes, hi ha unes grans pedres
amb tres cares ben carejades i la part superior en forma
rodonenca. És una obra de molt de mèrit."

3.- El Pla primarà els aspectes educatius i formatius
enfront dels repressius, en relació amb el consum d'alcohol entre
els joves de les Illes Balears."
Palma, a 23 de febrer del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.
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Aquesta carretera, juntament amb les del coll de Sóller,
Selva a Lluc, Sa Calobra i Formentor, mereixen unes actuacions
específiques: tenir cura del seu bon ús, restringir els trànsit pesat si
és necessari, utilitzar uns elements complementaris respectuosos
amb l'entorn i altres mesures.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM i EEM presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1.- Declarar bé d'interès cultural les carreteres:
a) Andratx-Sóller.
b) Sa Calobra.
c) Formentor.
d) Selva-Lluc.

La carretera comarcal 710 que uneix les poblacions de Deià i
Sóller és una magnífica obra d'enginyeria. Construïda entre els
anys 1880 i 1886, constitueix un vertader mostrari d'elements
arquitectònics de cultura popular.
Un detallat estudi presentat per ARCA ha inventariat
aquests elements (s'adjunten a la proposició no de llei) a la vegada
que justifica la seva protecció amb aquestes paraules:
"La carretera actual, des de l'inici fins al final, s'adapta
als accidents del terreny. Els marges que permeten
escalonar el coster per on transcorre la carretera
destaquen per la perfecció del seu aparell. El tram
central, que aniria des de s'Heretat (km. 56) fins a Son
Bujosa (km. 61), sembla una marjada més, la tècnica
constructiva és la mateixa, únicament canvia la funció.
És per aquest motiu que la carretera està tan integrada
dins el paisatge. Els enginyers d'Obres Públiques, entre
els quals hi havia el Sr. Eusebi Estada Sureda, no podien
espanyar el que amb tant d'esforç construïren els
pagesos.
Les terres de la vessant marina de la serralada del Teix
ofereixen una inestabilitat gravitacional important que es
manifesta en freqüents esllavissaments de terres; per evitar aquest
perill es construïren nombrosos murs de contenció que també
destaquen per la perfecció i qualitat del seu aparell. Actualment,
els marges i els murs de contenció dels indrets més humids tenen
els junts completament calcificats cosa que dóna encara més
consistència a la construcció.
El fort pendent d'aquesta vessant i les abundoses
precipitacions (1.016 mm.) provoquen una forta acció
erosiva del sòl per les aigües d'escorrentia. L'actual
carretera té aquesta problemàtica molt ben solucionada
ja que les canaletes, els nombrosos desaigües i ponts
canalitzen l'aigua de pluja cap a les torrenteres. Tota
aquesta important xarxa hidràulica que tenia el seu jaç
i marges empedrats per evitar l'erosió quedaria en gran
part destruïda si es realitza la nova carretera.
Tant els marges com els murs de contenció estan fets de
paret seca, amb la cara que es veu perfectament
carejada, emprant les pedres més grosses per la sola de
la marjada. Tot l'aparell té les pedres en forma de
polígons irregulars i els caires ben fets perquè les pedres
es besin bé. És el paredat anomenat "de cap serrat".

2.- Aprovar, després de la presentació al Parlament, un Pla
especial de protecció de les carreteres turístiques de muntanya que
defineixi el conjunt d'actuacions per a la defensa de la seguretat i
l'estètica de les carreteres de muntanya i el seu entorn.
3.- Inventariar els elements arquitectònics d'interès
cultural d'aquestes carreteres i decretar-ne la protecció.
4.- Revisar el projecte de reforma de la carretera DeiàSóller per tal de donar compliment a l'acord pres pel Parlament de
les Illes Balears el passat 19 d'octubre del 1993: "Que la reforma de
la carretera Deià-Sóller no impliqui variacions substancials de
l'actual traçat, primant els valors estètics i mediambientals sobre els
del trànsit pesat".
Palma, 23 de febrer del 1994.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
(L'estudi esmentat a la proposició queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats)

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 652/94, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud
de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de març del 1994, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre la reunió que es va mantenir a
Madrid, el propassat dia 7, amb el ministeri d'Educació i Ciència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 653/94, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de març 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
el conveni entre Foment Industrial SA i American Eagle Levact
Consulting.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la pregunta oral davant ple RGE
núm. 3430/93 i de les preguntes orals davant comissió RGE núms.
2996/93, 372/92 i 196/94.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de març del 1994, a la vista dels escrits RGE núms. 727/94,
presentat pel diputat Sr. Damià Pons, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, i 747/94, 748/94 i 749/94, presentats pel diputat Sr.
Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, acceptà la
retirada de la pregunta oral davant ple RGE núm. 3430/93 (BOPIB
núm. 114, de 3 de desembre del 1993), i de les preguntes orals
davant comissió RGE núms. 2996/93 (BOPIB núm. 110, de 5 de
novembre del 1993), 372/92 (BOPIB núm. 23, de 2 de març del
1992) i 196/94 (BOPIB núm. 121, d'11 de febrer del 1994).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a proposta elaborada com a conseqüència de
l'establert per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques, Transports
i Medi Ambient, de 14 de desembre del 1993, reguladora del
franqueig pagat oficial com una modalitat del sistema de franqueig
pagat, per a la correspondència expedida per autoritats i
organismes oficials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de febrer del 1994, com a conseqüència de l'ordre de
referència, acordà de revisar el sistema actual de convocatòries, de
manera que, tot atenent el dret dels diputats de ser correctament
convocats, aquest fet resulti com menys gravós millor per al
pressupost parlamentari. Per això, es resol que, a partir del present
període de sessions, les convocatòries es faran de la manera
següent:
a) Sessions plenàries:
- Les extraordinàries i les primeres de cada període
ordinari, es convocaran per telegrama simple que farà referència a
la data i l'hora de l'acte, però no inclourà l'ordre del dia de la sessió
o sessions de què es tracti. Aquest serà tramès en còpia
individualitzada per a cadascun dels convocats als senyors
portaveus i al Sr. President del Govern.
- Les sessions plenàries ordinàries successives es
convocaran mitjançant lliurament personalitzat de l'ordre del dia
amb la convocatòria en el transcurs del darrer ple de la setmana
anterior al convocat.
b) Comissions, ponències i Junta de Portaveus:
- Es convocaran per telegrama simple que farà referència
a la data, l'hora i l'òrgan objecte de la convocatòria. Els ordres del
dia corresponents figuraran al calendari setmanal que es trametrà
mitjançant ofici registrat als senyors portaveus i al Sr. President del
Govern el dijous o, si no és possible, el divendres de la setmana
anterior.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Subhasta amb tràmit d'admissió prèvia de les obres de
"Restauració i adaptació del projecte de reforma parcial per a l'ús
d'estacionaments de l'edifici situat al carrer Palau Reial, núm. 8 de
Palma de Mallorca".
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de febrer del 1994, acordà d'aprovar el plec de clàusules
administratives relatiu a la subhasta de referència, i de publicar
l'anunci següent:
Condicions generals:
1.- Pressupost de contracta: 88.692.938 pessetes.
2.- Termini d'execució: sis mesos.
3.- Exhibició de documents: el projecte de les obres i els
plecs de clàusules administratives particulars estaran de manifest
durant el termini de presentació de proposicions, en el departament
dels Serveis Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial, núm. 16,
de Palma de Mallorca.
4.- Fiança provisional: 1.773.859 pessetes.
5.- Classificació dels contractistes: grup C, categoria d.
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6.- Presentació de proposicions: Es presentaran al
Registre de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears,
carrer Palau Reial, núm. 16, segona planta, de Palma de Mallorca,
durant les nou hores a tretze hores, o enviades per correu, sempre
dins del termini de vint dies hàbils a comptar a partir del dia
següent de la darrera publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, de la
Comunitat Autònoma i del Parlament de les Illes Balears.
7.- Obertura de les proposicions: tendrà lloc el primer
dia hàbil, una vegada transcorreguts deu dies naturals següents a
la data de la finalització del termini assenyalat per a la presentació
de les proposicions, a les 12 hores a la seu del Parlament de les
Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 16, de Palma de Mallorca,
per la qual cosa es reunirà en acte públic la Mesa de Contractació.
Si el dia de l'obertura coincidia en dissabte, se celebrarà
el següent dia hàbil.
8.- Documents que han de presentar els licitadors: els
que figuren en els plecs de clàusules administratives que regeixen
la present contractació.
Palma de Mallorca, a 23 de febrer del 1994.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cànaves.
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Transcorregut el termini anterior es farà pública la llista
definitiva d'admesos i exclosos al tauló d'anuncis per tal que aquests
darrers, en el termini de deu dies, puguin al•legar o esmenar el
motiu de la seva exclusió.
Finalment i resoltes les reclamacions es farà pública la
llista definitiva.
Cinquena.- Resolució.
La Mesa de la Cambra elegirà de la relació d'aspirants que
figurin a la llista definitiva el candidat que es consideri més adient
per ocupar la plaça de vice-uixer major.
Sisena.- Notificació i presa de possessió.
Es notificarà a l'interessat la resolució de la Mesa on
s'acorda el nomenament com a vice-uixer major i aquest es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
El termini per prendre possessió de la plaça serà de deu
dies a partir de la publicació del nomenament al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de març del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Bases per cobrir la plaça de vice-uixer major del
Parlament de les Illes Balears.
El President del Parlament, en compliment de l'acordat
per la Mesa en reunió de dia 2 de març del 1994, conformement
amb allò disposat als articles 3 i 9 de l'Estatut de Personal del
Parlament i a l'establert als articles 2.3 i 58 de la Llei 2/89, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
convoca concurs per cobrir la plaça assenyalada, d'acord amb les
bases següents:
Primera.- Objecte de la convocatòria.
És objecte de la convocatòria la provisió de la plaça de
vice-uixer major de la Cambra.
Segona.- Provisió.
Mitjançant concurs i resolució d'aquest pel sistema de
lliure designació.
Tercera.- Requisits dels aspirants.
Esser funcionaris de carrera del Parlament de les Illes
Balears amb un mínim de dos anys d'antigüitat, pertanyents als
cossos enquadrats al grup D, i estar en possessió del carnet B-1.
Quarta.- Instàncies.
Els candidats que vulguin participar al concurs
presentaran al Registre de la Cambra dins el termini de quinze dies
a partir de la publicació de la convocatòria present al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, la instància corresponent
on es faran constar els mèrits que estimin pertinents i els
documents acreditatius d'aquests, així mateix s'adjuntarà certificat
de l'Oficialia Major de tenir un mínim de dos anys d'antigüitat
com a funcionari de carrera al servei del Parlament i còpia del
carnet de conduir B-1.

Ordre de Publicació
D)
Acord institució-personal per a l'any 1994.
Acord institució-personal per al 1994.Clàusula primera.1.- El present acord s'aplicarà al personal funcionari i
eventual del Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb el
contingut d'aquest.
2.- La vigència del present acord serà de l'1 de gener al 31
de desembre de 1994, i s'entendrà prorrogat fins a la signatura d'un
nou acord.
Clàusula segona.1.- L'increment de les retribucions per al 1994 serà el
previst i aprovat amb caràcter general per a l'Administració General
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas
d'aprovacions d'altres millores retributives per a les esmentades
Administracions, aquestes seran d'aplicació al personal del
Parlament.
2.- En cas que l'I.P.C. augmenti respecte de la previsió
general aprovada per l'Administració de l'Estat i de la CAIB, les
retribucions del personal de la Cambra s'incrementaran en el mateix
percentatge en què es desviï l'Índex de preus al consum, sempre que
s'ajusti a la normativa legal vigent en l'exercici pressupostari
corresponent.
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Clàusula tercera.-

Clàusula quarta.-

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

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

2.- Tendran la consideració de serveis extraordinaris
aquells que els funcionaris del Parlament realitzin fora de la
jornada pròpia del lloc de feina segons les necessitats del servei.
Excepcionalment, la Mesa de la Cambra, a proposta de
l'Oficialia Major, podrà considerar serveis extraordinaries els que,
realitzat dins o fora de la jornada pròpia del lloc de feina,
impliquin una variació substancial del règim de prestació de les
funcions atribuïdes a aquest.
La prestació de serveis extraordinaris serà voluntariat i
podrà compensar-se:
a) Amb temps de descans,
b) Mitjançant gratificació econòmica.
Les quantitats fixades per Grups són:
- Grup A................
- Grup B................
- Grup C................
- Grup D................

3.500'- ptes/hora.
3.000'- ptes/hora.
2.500'- ptes/hora.
2.000'- ptes/hora.

Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans, quan això no sigui possible,
o les necessitats del servei ho facin aconsellable, la Mesa
procedirà a la compensació mitjançant compensació econòmica.
Les compensacions no econòmiques per serveis
extraordinaris s'autoritzaran pel Lletrat-Oficial Major a proposta
del responsable de cada un dels diversos serveis de la Cambra.
La compensació es realitzarà a raó de dues hores per
cada hora de servei extraordinari.
La compensació mitjançant gratificació econòmica no
podrà ser periòdica en el seu pagament.
No procedirà la compensació per serveis extraordinaris
als funcionaris que tenguin la incompatibilitat assenyalada a la
relació de llocs de feina.
En tot cas, per a percebre aquestes gratificacions serà
preceptiu l'informe de la Cabdalia corresponent, on es facin
constar els motius i les hores de l'assistència dels funcionaris
implicats.
No obstant amb el que disposen els paràgrafs anteriors,
per a l'aplicació de les compensacions per serveis extraordinaris,
es podrà tenir en compte l'existència del crèdit horari que hi pugui
haver a favor de la institució.
3.- Es procedirà sense més pròrrogues a la redacció del
Reglament de Règim Interior, on es delimitaran les tasques
corresponents a cada lloc de treball.

2.- D'acord amb els principis generals establerts al Decret
139/93, de 16 de desembre, de la Conselleria de la Funció Pública
de la C.A.I.B., en el qual es regula l'acció social a favor de
funcionaris i personal laboral de la C.A.I.B., amb caràcter
permanent, s'aplicaran al personal del Parlament de les Illes Balears
els principis generals d'ajudes socials establerts en el present acord:
2.1.- Jubilació Anticipada. Es concediran als funcionaris
i membres del personal laboral que sol.licitin la jubilació anticipada
o voluntària i tenguin una antiguitat mínima de 15 anys a l'empresa
i l'edat mínima de 60 anys, les ajudes següents:
- Als 60 anys............... 1.750.000 ptes.
- Als 61 anys............... 1.500.000 ptes.
- Als 62 anys............... 1.100.000 ptes.
- Als 63 anys............... 800.000 ptes.
- Als 64 anys............... 500.000 ptes.
Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en
una, segons les disponibilitats pressupostàries.
2.2- Bestretes ordinàries.
2.2.1. El personal de la Cambra en actiu i amb càrrec a
operacions extrapressupostàries (VIAP), tendrà dret a la concessió
de bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins el 100 per
100 del sou líquid mensual, sempre i quan no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes.
Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes sol.licitat.
Així mateix, per a aquelles persones a les quals se'ls
practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia màxima de
la bestreta mensual serà igual al 100 per 100 del sou líquid mensual
menys la retenció assenyalada anteriorment.
2.2.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import
de fins a dues mensualitats íntegres. Aquestes bestretes hauran de
ser reintegrades en un màxim d'un any, seran retengudes a la
nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.
2.3. Bestretes Extraordinàries. El personal de la Cambra
tendrà dret a bestretes de fins a 6 mensualitats líquides per a atendre
necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals s'efectuarà
en un període màxim de fins a 24 mensualitats i no reportaran cap
tipus d'interès. Tendran la consideració de necessitats urgents les
derivades de:
- Matrimoni.
- Divorci, nul.litat o separació del sol.licitant.
- Defunció del cònjuge o fills.
- Naixement de fills.
- Malaltia o intervenció quirúrgica greu del
sol.licitant, cònjuge o fills.
- Adquisició d'habitatge habitual.
- Amortització de crèdits públicament
documentats amb ocasió de l'adquisició de l'habitatge habitual.
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- Realització d'obres necessàries per a la
conservació de l'habitatge habitual.
- Adquisició de mobiliari.
- Despeses per estudis oficials, a centres
nacionals o estrangers, per al sol.licitant, cònjuge o fills.
- Adquisició de vehicles.
- D'altres circumstàncies d'anàloga naturalesa.
En qualsevol cas el personal funcionari interí,
funcionaris en pràctiques i personal eventual de confiança no
tindran dret a percebre les bestretes de dues i sis mensualitats.
2.4.- Bestreta extraordinària excepcional, per a casos
en què el funcionari/a, cònjuge, fills, pares, germans, i qualsevol
altre persona que es trobi a càrrec directe del funcionari i que es
veiessin afectats d'una malaltia molt greu en situació límit i que
requerís desplaçaments i estades fora del territori de la C.A.I.B.
amb costos elevats. La quantia d'aquest tipus de bestreta seria del
sou íntegre anual per als Grups A i B, i del sou íntegre de dos
anys, per als Grups C i D, a retornar, amb uns interessos calculats
sobre la mitjana que resulti de la pujada oficial del I.P.C. dels
darrers 10 anys, en un termini de fins a 10 anys. Aquesta bestreta
seria compatible amb una altra de prèvia i si l'afectat per la causa
de la sol.licitud era el mateix funcionari, se n'asseguraria, en
qualsevol cas, la devolució mitjançant l'assegurança de vida
contractada pel mateix Parlament.
L'existència d'una situació que donàs lloc a la sol.licitud
d'aquest tipus de bestreta, donaria lloc automàticament al dret de
disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a dos
mesos, prorrogable per altres sis, aquests sense sou, sempre que
l'afectat no en fos el funcionari i estigués de baixa. La petició de
la bestreta no serà condició imprescindible per a disposar de la
llicència extraordinària.
2.5.- Jubilació ordinària. Se satisfarà a l'interessat/da
la quantitat de tres-centes mil pessetes (300.000'-ptes).
2.6. Ajudes per defunció. Es concedirà una ajuda als
causahabents de primer grau del membre del personal de la
Cambra que mori trobant-se en la situació de servei actiu, o
excedència en les seves modalitats, excepte la voluntària, la
quantitat de tres-centes mil pessetes (300.000'- ptes).
Aquesta ajuda es concedirà a qualsevol altre persona al
càrrec de la qual hagués estat el funcionari, sempre que aquesta
cirumstància sigui documentalment acreditada.
Clàusula cinquena.
L'assegurança de vida subscrita per la Institució a favor
del personal que hi presta els seus serveis tendrà la consideració
de prestació social, en el marc del present acord.
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Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Aquestes no seran extensives als
cònjuges i fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de la Junta de
personal resultin dubtoses es denegaran, i es notificarà a
l'interessat/da el motiu de la no aprovació, a fi que faciliti les
oportunes explicacions, per tal d'accedir a una nova tramitació de la
petició.
El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:
- Pagament per trimestres vençuts, prèvia sol.licitud
acompanyada de factura oficial, exceptuant-ne les ajudes per fills
entre 0 i 18 anys, que es pagaran d'ofici per part de la Cambra el
mes de gener de cada any i, successivament, s'abonaran les ajudes
per fills nascuts al llarg de l'any, i a totes aquelles persones que
s'incorporin a un lloc de treball en el transcurs de l'any, prèvia
sol•licitud del funcionari, mitjançant la presentació d'una fotocòpia
del llibre de família.
- Preferència a les peticions d'aquells membres del
personal que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat menys.
- Les ajudes que no es puguin pagar un trimestre seran les
primeres del següent.
- En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la jerarquia
dels grups funcionarials ( D- C- B- i A-).
Solament a aquests efectes, el personal laboral, si pertoca,
i l'eventual de la Cambra, tendran l'equivalència que pertoqui a les
seves retribucions contrastades amb les retribucions corresponents
als Grups abans assenyalats dels funcionaris de Carrera de la
Cambra.
Clàusula setena.Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació
de les diverses clàusules de l'Acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o persones que la Institució assenyali i la Junta de Personal.
Clàusula vuitena.Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a la
formació del personal funcionari, fills i cònjuges, les quanties de les
quals figuren a l'Annex de l'Acord present.
En el cas que el present acord es prorrogàs durant tot l'any
1995, totes les quantitats recollides s'incrementaran amb l'I.P.C.

Clàusula sisena.Disposició transitòria.Per a la concessió de les bestretes de 6 mensualitats així
com a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. El beneficiat/da haurà
de presentar, en el termini d'un mes a comptar des de l'aprovació
per part de la Junta, en el Registre de la Cambra, els documents
acreditatius del motiu o motius de la sol.licitud presentada. En cas
de no presentar en el termini indicat els documents pertinents
sense causa justificada, la Junta de Personal n'informarà la Mesa,
la qual resoldrà.

Fins a l'aprovació de l'Acord Institució-Personal Laboral
el present acord serà d'aplicació al Personal Laboral de la Cambra.
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Annex d'ajudes socials
1- Ajudes per fills entre 0 i 18 anys, 70.000'- ptes anuals.
2- Ajudes per nupcialitat, 65.000'- ptes.
3- Ajudes per estudis universitaris de funcionaris, cònjuge, o fills,
fins a 65.000'- ptes. anuals. Per compensació de les despeses
realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la
matrícula fins a 20.000 ptes. anuals.
4- Ajudes per altres estudis, si la Junta de Personal
considera que tenen o podran tenir relació amb la feina del
funcionari/a, fins a 30.000'- ptes. anuals.
5- Ajudes sanitàries:
5-1. Ajudes Odontològiques
odontològiques i traumatològiques:

i

per

pròtesis

- Fins a 60.000 ptes íntegres.
- Una vegada coberta aquesta quantitat, només es pagarà
el 50% de l'import de les ajudes que se sol•licitin.
Aquest tipus d'ajuda no podrà superar el total de
100.000'-ptes. per any i membre de la unitat familiar, llevat de
casos extraordinaris a valorar per la Junta.
5-2. Per a pròtesis oftalmològiques fins a un màxim de
30.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat familiar
(funcionari, cònjuge i fills).
5-3. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un
màxim de 35.000 ptes. anuals per a cada membre de la unitat
familiar (cònjuge i fills).
5-4. Per altres tipus de tractaments especials i
excepcionals, 30.000'-ptes. Una vegada coberta aquesta quantitat,
només es pagarà el 50% de l'import de les ajudes sol•licitades per
aquest concepte, fins a un màxim de 100.000 ptes. anuals per a
cada membre de la unitat familiar (cònjuge i fills).
5-5. Ajudes per discapacitats, fins a 25.000 ptes
mensuals per a familiars de primer grau amb disminucions
físiques, psíquiques o sensorials, incapacitats per a realitzar
qualsevol treball i que es trobin a càrrec directe del funcionari/a,
reconeguda aquesta per qualsevol Organisme Oficial i sempre que
no es rebin altres ajudes oficials.
5-6. Per revisió ginecològica, fins a 12.000 ptes. anuals.
Palma, 3 de març de 1994.
Per la institució.
Per la UGT.
Per la CTP.
Per la CSI-CSIF.
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