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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 18 de desembre
del 1996, s'aprovà la Llei per la qual es crea i es regula el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària de les Illes
Balears.

Palma, a 18 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
LLEI PER LA QUAL ES CREA I ES REGULA EL

PLA DE MODERNITZACIÓ DE L'OFERTA TURÍSTICA
COMPLEMENTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

La Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i es
regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a
les Illes Balears, fou l'inici de l'ambiciós projecte d'aconseguir la
millora qualitativa de la nostra oferta turística, línia prioritària de
l'actuació política dels poders públics de les Illes Balears que, a
més d'un fort impuls institucional, necessita el concurs del sector
turístic privat.

Congruentment amb això i continuant la línia marcada
per aquesta disposició, és necessari actuar, sempre amb la
col•laboració del sector privat, sobre els establiments que
conformen l'oferta turística complementària (restaurants,
cafeteries, bars i similars) que, juntament amb la indústria
d'allotjaments formen part de la realitat turística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Sempre amb el respecte adequat als principis
constitucionals, és ben cert que una aplicació correcta de la
normativa vigent en matèria d'oferta complementària, exigible als
establiments que la componen, permet aconseguir els objectius de
modernització i d'actualització necessaris.

És del tot imprescindible que la nostra oferta turística
sigui comparable a qualsevol altra oferta europea, tant per la
nostra pertinença a les institucions europees com pel nivell
d'exigència dels nostres visitants, la majoria dels quals són
europeus. Per això és tan decidida la política dels poders públics
de les Illes Balears, seguint aquesta línia de modernització i
d'actualització dels sectors que conformen la base principal de la
nostra economia, i a això es deu, el propòsit infrangible de les
institucions autonòmiques d'aplicar tota la normativa vigent en
matèria turística i fer-ne la interpretació de conformitat amb el
títol preliminar del Codi Civil, pel que fa a interpretar no solament
el sentit estricte de les paraules d'aquesta, sinó donar-li sentit en
relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius i la
realitat social del temps en què s'ha d'aplicar.

Per altra part, després de promulgar el Decret 2/1992, de
16 de gener, pel qual s'ordena i es regula l'oferta turística
complementària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
les ordres que el desenvolupen, s'observen clarament les
tendències de millora dels serveis turístics i, en especial, dels
serveis de l'oferta turística complementària. Aquestes normes
imposen unes característiques de superfícies, equipaments,
protecció al consumidor, mesures de seguretat i prestació dels
serveis en general, que constitueixen una millora important en
relació al que estava establert abans de la normativa esmentada;
per això, si no s'exigeix en l'oferta ja existent la posada al dia, amb
la limitació única dels aspectes físics dels locals en què hi ha les
indústries d'aquest tipus d'oferta, no és possible mantenir aquest
sector en els nivells necessaris i desitjables.

En concordança amb la Llei 3/1996, de 29 de novembre,
d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació turística, correspon
la competència executiva i de gestió i amb caràcter de pròpia, per
a l'aplicació, el seguiment i el control del Pla de modernització de
l'oferta turística complementària als consells insulars de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, en el seu àmbit territorial respectiu, i a la
Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a l'illa de Mallorca, sense perjudici que correspongui al
Govern de la Comunitat Autònoma l'exercici de la potestat
reglamentària normativa amb subjecció a les limitacions establertes
en els apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia.

Article 1.

1. Tots els establiments d'oferta turística complementària
de les Illes Balears l'autorització d'obertura dels quals hagi tengut
lloc abans de dia 31 de gener del 1992 s'hauran de sotmetre a la
modernització que regula aquesta llei.

2. Als efectes d'aquesta llei, constitueixen l'oferta turística
complementària de les Illes Balears els bars o cafès, cafeteries,
restaurants i similars; això és, tots els establiments oberts al públic
en general que es dediquin com a activitat principal o secundària a
subministrar, de manera professional i habitual, menjars i/o begudes
per consumir en el mateix local, incloent-hi les activitats sense ànim
de lucre.

Article 2. 

De conformitat amb el que disposa l'article 3.2 de la Llei
3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació
turística, correspon a aquestes dues corporacions insulars, en el seu
àmbit territorial, la competència executiva i de gestió i amb caràcter
de pròpia, per a l'aplicació, el seguiment i el control del Pla de
modernització de l'oferta turística complementària.

A l'illa de Mallorca, correspon a la Conselleria de Turisme
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la competència
executiva i de gestió per a l'aplicació, el seguiment i el control del
Pla de modernització de l'oferta turística complementària.

Article 3.

Tots els establiments d'oferta turística complementària de
les Illes Balears seran objecte d'una inspecció tècnica, als efectes de
comprovar els serveis, les instal•lacions, els equipaments i les
mesures de seguretat, d'acord amb el grup i la categoria a què
pertanyen. La inspecció determinarà les reformes i les millores que,
si s'escau, s'hi hagin de realitzar, amb l'objectiu d'adaptar els
establiments a les prescripcions que es determinen a l'annex
d'aquesta llei.
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Article 4.

El pla d'inspeccions tècniques dels establiments d'oferta
turística complementària, afectats per aquesta llei, es farà segons
les prioritats següents:

a) S'hauran d'inspeccionar, en primer lloc, els
establiments que hagin estat objecte de reclamacions reiterades
sobre els serveis, les instal•lacions, els equipaments o les mesures
de seguretat.

b) En segon lloc, s'haurà de procedir a la inspecció dels
establiments que, amb caràcter voluntari, ho sol•licitin.

c) Finalment, es començarà per ordre cronològic d'acord
amb la data d'autorització d'obertura i dels més antics als més
moderns.

Els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera
i la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, respectivament, podran establir plans d'inspecció que
incloguin àrees completes.

Article 5.

1. La inspecció tècnica s'haurà de realitzar mitjançant
una visita detallada a cada establiment, la qual s'haurà de notificar
prèviament al titular o a l'explotador, d'acord amb el que prescriu
la legislació vigent, excepte en el cas que s'hagin concertat la data
i l'hora de la inspecció entre els consells insulars de Menorca,
d'Eivissa i Formentera i la Conselleria de Turisme de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, respectivament, i la persona
interessada. En tots els casos, la inspecció tècnica s'haurà de
realitzar en presència del titular, de l'explotador de l'establiment
o de la persona que aquests autoritzin. Aquesta autorització
s'haurà d'acreditar per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi
constància fidedigna, o per la declaració personal dels interessats
mitjançant la seva compareixença.

2. Serà objecte de sanció expressa la negativa o
l'obstrucció a l'actuació dels funcionaris de la inspecció tècnica.

Article 6.

Si la inspecció tècnica comprova l'adequació de
l'establiment al que estableix l'annex d'aquesta llei, aquesta s'haurà
de considerar superada. En aquest cas, els consells insulars de
Menorca, d'Eivissa i Formentera i la Conselleria de Turisme de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, respectivament, hauran
de dictar una resolució que acreditarà que l'establiment d'oferta
turística complementària s'adequa a les prescripcions d'aquesta llei
i li atorgaran l'autorització d'utilitzar la denominació i el distintiu
Establiment modernitzat, d'acord amb el que reglamentàriament es
determini.

Article 7.

Quan la inspecció tècnica consideri que és necessari
realitzar obres i/o millores, s'haurà de procedir a concretar-ne la
realització entre el titular de l'establiment i els consells insulars de
Menorca, d'Eivissa i Formentera i la Conselleria de Turisme de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, respectivament, d'acord
amb els tràmits següents:

a) Rebuda l'acta d'inspecció, els consells insulars de
Menorca, d'Eivissa i Formentera i la Conselleria de Turisme de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, respectivament, hauran
de resoldre sobre les deficiències detectades, notificar-les al titular
de l'establiment i convidar-lo a redactar una proposta de programa
de les obres i millores que s'hi han de realitzar.

b) El titular haurà de trametre per escrit aquesta proposta
de programa d'execució en un termini màxim de dos mesos als
consells insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera i a la
Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, respectivament, o manifestar-ne de manera fefaent la
discrepància amb el contingut de la resolució.

c) Els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera
i la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, respectivament, hauran de contestar per escrit a la proposta
de programa d'execució en un termini màxim de trenta dies,
transcorreguts els quals sense resolució expressa s'haurà d'entendre
aprovada.

d) En qualsevol moment d'aquesta tramitació es podrà
arribar a un acord mutu que s'haurà de documentar de manera
fefaent mitjançant un conveni subscrit entre les dues parts.

Article 8.

Si no s'arriba a un acord entre el titular de l'establiment i
l'òrgan dels consells insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera i
la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, respectivament, si hi ha discrepàncies o no es presenta una
proposta empresarial en el termini assenyalat a l'article 7.b), s'haurà
de sotmetre al dictamen de la Comissió insular del Pla de
modernització de l'oferta turística complementària.

Article 9.

1. Els consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera crearan, en el seu àmbit territorial, la Comissió insular
del Pla de modernització de l'oferta turística complementària,
n'establiran la composició, l'organització i el funcionament i
assumiran la tramitació i l'execució dels seus acords.

2. La Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears crearà, per a l'illa de Mallorca, la Comissió
insular del Pla de modernització de l'oferta turística
complementària, n'establirà la composició, l'organització i el
funcionament i assumirà la tramitació i l'execució dels seus acords.

Article 10.

Les comissions insulars del Pla de modernització de
l'oferta turística complementària, després de l'audiència a l'interessat
i, si s'escau, de la inspecció específica que s'hi ha d'efectuar,
elevaran la proposta de resolució a l'òrgan del consell insular de
Menorca o d'Eivissa i Formentera o a la Conselleria de Turisme de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els quals adoptaran la
resolució que correspongui, en un termini màxim de trenta dies, i
s'haurà d'entendre aprovada si transcorre aquest termini sense haver-
hi una decisió.

En un cas i l'altre, s'haurà de procedir a notificar-ho a
l'interessat i s'haurà d'iniciar, des d'aquesta data, el termini
d'execució de les obres i/o millores que s'han d'executar.

A aquests efectes no computarà el termini des de la petició
de la llicència d'obres fins al seu atorgament per l'ajuntament.
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Article 11.

1. La resolució de l'òrgan del consell insular de Menorca
o d'Eivissa i Formentera no posarà fi a la via administrativa i, en
contra d'aquesta, s'hi podrà interposar, com a tràmit previ a la
jurisdicció contencioso administrativa, recurs ordinari davant el
Ple de la corporació insular, d'acord amb la legislació vigent.

2. La resolució del conseller de Turisme de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears posarà fi a la via administrativa i,
en contra d'aquesta, s'hi podrà interposar, en el termini de dos
mesos, recurs contencioso administratiu.

Article 12.

El programa d'execució d'obres i millores podrà, en
funció del contingut i l'abast que tengui, determinar les etapes que
siguin procedents, amb els terminis màxims següents:

a) Millora o substitució de serveis (parament, jocs de
taula, vaixelles i/o elements similars): tres mesos.

b) Millora, substitució, i/o reparació d'elements de
decoració (pintura, il•luminació i elements similars) i lavabos: sis
mesos.

c) Millora, substitució i/o reparacions de mobiliari i
maquinària, així com les que impliquin la realització d'obres de
paleta i/o d'instal•lacions: devuit mesos.

Article 13.

Els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera
i la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, respectivament, hauran de supervisar i comprovar
l'execució de totes i cada una de les determinacions a què s'hagi
arribat i a què el titular estigui obligat d'acord amb el que
preceptua aquesta llei.

El retard en qualsevol termini del calendari haurà de ser
notificat a l'administrat mitjançant requeriment dels consells
insulars de Menorca, d'Eivissa i Formentera i de la Conselleria de
Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
respectivament, i, si un cop efectuat aquest, persisteix, per un
termini fixat en la meitat de l'atorgat, constituirà falta greu a la
qual s'aplicaran les sancions econòmiques i accessòries que
corresponen d'acord amb la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la
regulació de la funció inspectora i sancionadora.

Article 14.

Un cop comprovada, per la inspecció tècnica, la
realització completa del programa d'execució d'obres i millores que
es preveu en els articles anteriors, s'estendrà acta d'aquesta
circumstància de la manera que preveu l'article 6 d'aquesta llei i se
n'haurà de dictar la resolució adient.

Disposició addicional primera.

Els titulars d'establiments d'oferta turística
complementària que no superin la inspecció tècnica podran,
excepcionalment, ser eximits del compliment d'aquesta llei si
presenten immediatament la baixa definitiva d'explotació de
l'establiment, baixa que restarà en suspens per un termini màxim
d'un any, sempre que acompleixin la normativa que afecta la
seguretat, la prevenció d'incendis i les prescripcions sanitàries i
alimentàries i que aquesta suspensió se sol•liciti expressament. En
la resolució, els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i
Formentera i la Conselleria de Turisme de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, respectivament, hauran de requerir el
compliment inexcusable d'aquesta normativa, mitjançant l'execució,
si s'escau, de les obres necessàries com a condició per a l'exercici de
l'activitat durant el temps de suspensió de la baixa, període que, en
cap cas, no podrà tenir pròrroga.

Disposició addicional segona.

Si a causa de la inspecció tècnica són necessaris el canvi
de grup o de categoria de l'establiment i la realització d'obres i/o
millores que es preveuen en l'article 12 d'aquesta llei, per adequar-se
a la normativa turística de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s'entendran, en un cas i l'altre, obligació legal, directament
i imperativament imposada al titular de l'establiment, sense
necessitat, si s'escau, de l'arrendador.

Disposició addicional tercera.

Excepcionalment, en els casos en què alguna obra i/o
millora exigida per l'adequació al que estableix l'annex d'aquesta
llei, fossin materialment d'execució difícil, els consells insulars de
Menorca, d'Eivissa i Formentera i la Conselleria de Turisme de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, respectivament, després
de l'informe de les comissions insulars del Pla de modernització de
l'oferta turística complementària, determinaran el nivell màxim
d'adaptació que resulti d'aplicació.

Disposició addicional quarta.

Les prescripcions contingudes en la llei present es faran
extensives al Consell Insular de Mallorca quan aquest assumeixi les
competències en matèria d'ordenació turística.

Disposició final primera.

Tot i respectant la potestat reglamentària autoorganitzativa
que correspon als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè
dicti les disposicions necessàries per al desplegament d'aquesta llei.
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Disposició final segona.

Aquesta llei començarà a vigir el dia 1 de gener del
1997.

ANNEX

I. NORMES D'APLICACIÓ GENERAL

1. A l'efecte del compliment dels requisits tècnics que
s'especifiquen en aquest annex, sempre es considerarà la capacitat
màxima admissible segons aquestes especificacions,
independentment de les sol•licitades per l'interessat.

2. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta llei, s'entenen com
a "zona de serveis" aquelles zones o dependències destinades a
l'elaboració, preparació o servei dels productes oferts, i a
l'emmagatzematge de les primeres matèries o productes elaborats.
També s'inclouran les zones o dependències destinades a la neteja
i emmagatzematge dels estris necessaris per a l'elaboració,
preparació o servei dels productes esmentats. No s'hi computaran
els vestuaris i lavabos del personal, trasters, magatzem de
combustible, d'envasos i dependències similars.

3. Els consells insulars de Menorca, d'Eivissa i
Formentera i la Conselleria de Turisme de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, respectivament, podran eximir del
compliment d'algun o d'alguns dels requisits inclosos en aquest
annex, si les circumstàncies del cas així ho aconsellin, després de
la sol•licitud prèvia de l'interessat degudament justificada.

II. REQUISITS TÈCNICS GENERALS

1. Els establiments compresos en aquesta llei tendran en
compte especialment la qualitat i neteja dels seus serveis de tota
índole, d'acord amb les seves respectives categories, i hauran
d'extremar-se:

a) En la preparació d'àpats i begudes, utilitzant aliments
i ingredients en perfecte estat de conservació.

b) En el tracte amable i cortès a la clientela, i a atendre-
la amb rapidesa i eficàcia.

c) En la neteja dels locals, del mobiliari i dels estris.

d) En el perfecte funcionament i habilitació dels serveis
sanitaris.

2. El mobiliari, la decoració, com també la cristalleria,
la vaixella, el joc de coberts, el joc de taula i tot l'altre equipament
hauran d'estar en perfecte estat de conservació i seran, en tot cas,
adequats a la categoria de l'establiment. Els restaurants de luxe, de
primera, segona i tercera categoria i les cafeteries de categoria
especial hauran de disposar de jocs de taula de roba.

3. Els establiments disposaran de tots i de cada un dels
elements i instal•lacions necessaris per a la correcta elaboració,
preparació i servei de les consumicions que ofereixin als seus
clients.

4. El personal del servei, vestit correctament, serà el
necessari d'acord amb la capacitat, circumstància i categoria de
l'establiment.

5. Els bars o cafès que ofereixin entrepans i/o tapes,
hauran de disposar d'una zona d'elaboració i preparació degudament
habilitada.

6. L'amplària mínima assignable a cada plaça, ja sigui en
una taula o en el taulell, serà de 60 centímetres.

III. REQUISITS TÈCNICS PER ALS RESTAURANTS

1. Per als restaurants de cinc forquetes: categoria luxe.

a) L'entrada dels clients serà independent de la del
personal de servei i mercaderies.

b) Hi haurà d'haver guarda-robes.
c) Hi haurà rebedor o sala d'espera per als clients, on es

disposarà de servei de bar.
d) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 2 m2 de menjador per client.
e) Hi haurà telèfon amb cabina insonoritzada per a l'ús del

client, i telèfon utilitzable des de les taules.
f) La zona de clients haurà d'estar dotada d'instal•lacions

de climatització per a fred i per a calor.
g) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i hauran de tenir rebedor. Les instal•lacions de
lavabos per a senyores i per a senyors seran de luxe i tendran aigua
calenta i freda. En el lavabo de senyores hi haurà tocador. Les
tovalloles seran de roba i individuals, i es podran instal•lar aparells
eixugamans. El sabó i la colònia seran de primera qualitat.

Fins a 50 places tendran una superfície mínima de 10 m2

cada un i disposaran, almenys, de 2 lavabos, 2 wàters i dos urinaris,
els de senyors, i de 2 lavabos i 2 wàters els de senyores. Per cada 50
places de més, o fracció, s'incrementarà en 1 peça de cada element
i la seva superfície proporcionalment.

h) Disposarà de menjador o menjadors privats.
i) Disposarà d'ascensor que comuniqui totes les plantes de

l'establiment diferents a les d'accés de clients.
j) Disposarà de taules auxiliars o "gueridons".
k) Aquells plats que ho requereixin hauran de sortir de la

cuina amb cobreplats.
l) Disposarà d'un extens assortiment de vins, caves, licors
i aiguardents, i de tots els elements necessaris per al seu
correcte servei.
m) Disposarà de places d'aparcament propi a raó d'una

plaça d'aparcament per cada 7 places o fracció de les quals disposi
l'establiment. Alternativament podrà oferir servei d'aparcament de
cotxes.

n) La zona de serveis haurà de tenir com a mínim una
superfície igual o superior al 40% de la superfície del menjador. En
aquesta zona hi haurà almenys cuina, economat, celler amb cambra
frigorífica, zona diferenciada per a neteja i  emmagatzematge dels
estris de cuina, cambra freda diferenciada per a carn i peix, amb
cambres frigorífiques diferenciades per a peix i carn, office, zona
diferenciada per a rentavaixella i cambra de fems, i rentador de dues
piques amb aigua freda i  calenta.

o) Disposarà d'escala de serveis i muntaplats si
l'establiment té més d'una planta.
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2. Per als restaurants de quatre forquetes: categoria primera.

a) L'entrada de clients serà independent de la del
personal de servei i mercaderies.

b) Hi haurà d'haver guarda-roba.
c) Hi haurà vestíbul o sala d'espera per als clients, i

podrà disposar de servei de bar.
d) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1'8 m2 de menjador per client.
e) Hi haurà telèfon per a ús del client que es pugui

utilitzar des de les taules.
f) La zona de clients haurà d'estar dotada d'instal•lacions

de climatització per a fred i per a calor.
g) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i hauran de disposar d'un vestíbul. Les
instal•lacions de lavabos per a senyores i per a senyors      seran de
luxe i tendran aigua calenta i freda. En el lavabo de senyores hi
haurà tocador. Les tovalloles seran de roba i individuals, i es podrà
instal•lar aparell eixugamans. El sabó i la colònia seran de primera
qualitat.

Fins a 60 places tendran una superfície mínima de 10 m2

cada un i disposaran, almenys, de 2 lavabos, 2 wàters i dos
urinaris, els de senyors, i de 2 lavabos i 2 wàters els de senyores.
Per cada 50 places de més, o fracció, s'incrementarà en 1 peça de
cada element i la seva superfície proporcionalment.

h) Disposarà de menjador o menjadors privats.
i) Disposarà d'ascensor que comuniqui totes les plantes

de l'establiment diferents a les d'accés de clients.
j) Es disposarà de taules auxiliars o "gueridons".
k) Aquells plats que ho requereixin hauran de sortir de

la cuina amb cobreplats.
l) Disposarà d'un extens assortiment de vins, caves,

licors i aiguardents, i de tots els elements necessaris per al seu
correcte servei.

m) La zona de serveis haurà de tenir com a mínim una
superfície igual o superior al 35% de la superfície del menjador.
Hi haurà almenys cuina, economat, celler, zona diferenciada per
a neteja i emmagatzematge dels estris de cuina, cambra freda amb
cambres frigorífiques diferenciades per a peix i carn, office, zona
diferenciada per a rentavaixella i cambra de fems.

n) Disposarà d'escala de serveis i muntaplats si
l'establiment té més d'una planta.

3. Per als restaurants de tres forquetes: categoria segona.

a) L'entrada de clients no serà utilitzada per a
mercaderies durant les hores de servei.

b) Hi haurà d'haver guarda-roba.
c) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1'8 m2 de menjador per client.
d) Hi haurà telèfon per a ús dels clients.
e) La zona de clients haurà d'estar dotada d'instal•lacions

de climatització per a fred i per a calor.

f) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores
i per a senyors, i hauran de disposar d'un vestíbul. Les instal•lacions
de lavabos per a senyores i per a senyors  seran de luxe i tendran
aigua calenta i freda. Les tovalloles seran d'ús individual i es podrà
instal•lar aparell eixugamans. El sabó i la colònia seran de primera
qualitat.

Fins a 60 places tendran una superfície mínima de 8 m2

cada un i disposaran, almenys, d'1 lavabo, 1 wàter i 1 urinari, els de
senyors, i d'1 lavabo i 2 wàters els senyores. Per cada 50 places de
més, o fracció, s'incrementarà en 1 peça de cada     element i la seva
superfície proporcionalment.

g) Es disposarà de taules auxiliars o "gueridons".
h) Disposarà d'un extens assortiment de vins, caves, licors

i aiguardents, i de tots els elements necessaris per al seu correcte
servei.

i) La zona de serveis haurà de tenir com a mínim una
superfície igual o superior al 25% de la superfície del menjador. Hi
haurà almenys cuina, rebost, economat, celler, cambra freda amb
cambres o armaris frigorífics diferenciats per a peix i carn, office,
zona diferenciada per a rentavaixella i cambra de fems.

j) Disposarà d'escala de serveis i muntaplats si
l'establiment té més d'una planta.

4. Per als restaurants de dues forquetes: categoria tercera.

a) L'entrada de clients no serà utilitzada per a mercaderies
durant les hores de servei.

b) El nombre màxim de places es determinarà per la
relació de 1'5 m2 de menjador per client.

c) Hi haurà telèfon per a ús dels clients.
d) La zona de clients haurà d'estar dotada d'instal•lacions

de calefacció i/o refrigeració, segons la temporada d'obertura.
e) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i no hi podran accedir directament des de la zona del
menjador. Les instal•lacions seran de bona qualitat amb aigua freda
i calenta en els lavabos. Hi haurà tovalloles que seran d'un sol ús o
aparell eixugamans i sabó.

Fins a 75 places tendran com a mínim 1 lavabo, 1 wàter
i 1 urinari, els de senyors, i 1 lavabo i 1 wàter els de senyores. Per
cada 50 places de més, o fracció, s'incrementarà en 1 peça de cada
element.

f) Hi haurà almenys cuina, magatzem, cambres o armaris
frigorífics per a peix i carn, office, zona diferenciada per a
rentavaixella, rentador amb piques amb aigua calenta i freda.

5. Per als restaurants d'una forqueta: categoria quarta

a) L'entrada de clients no serà utilitzada per a mercaderies
durant les hores de servei.

b) El nombre màxim de places es determinarà per la
relació de 1'5 m2 de menjador per client.

c) Hi haurà telèfon per a ús dels clients.
d) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i no hi podran accedir directament des de la zona del
menjador. Les instal•lacions seran de bona qualitat amb aigua freda
i calenta en els lavabos. Hi haurà tovalloles que seran d'un sol ús o
aparell eixugamans i sabó.

Fins a 100 places tendran com a mínim 1 lavabo, 1 wàter
i 1 urinari, els de senyors, i 1 lavabo i 1 wàter els de senyores. Per
cada 50 places de més s'incrementarà en 1 peça de cada element.

e) Hi haurà almenys cuina, magatzem, cambres o armaris
frigorífics per a peix i carn, office, zona diferenciada per a
rentavaixella, rentador amb piques amb aigua calenta i freda.
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IV. QUALITATS DELS MATERIALS I ELEMENTS DE
CONSTRUCCIÓ PER ALS RESTAURANTS

1. Paviments:

a) Categories luxe i primera: moqueta de gran qualitat,
lloses polides de marbre, granit o similar, parquet de fusta polida
i envernissada i paviments nobles que per la seva      qualitat sigui
justificada la seva permanència en casos de rehabilitació.

b) Categoria segona: enrajolat de gres i de llosetes de
fusta, i moqueta de qualitat.

c) Categories tercera i quarta: rajoles manufacturades
de ciment, polides o hidràuliques.

Paviments Exteriors: qualitats d'acord amb la categoria
de l'establiment i en tots els casos de materials que no lleneguin.

2. Fusteria:

a) Categories luxe i primera: fusta envernissada, ferro
forjat, llautó, coure, bronze o similars.

b) Categoria segona: fusta i metalls esmaltats o
anoditzats acolorits.

c) Categories tercera i quarta: fustam de fusta pintada
o tractada, alumini o similar. La serralleria i els ferros tindran
qualitat i aspecte exterior d'acord amb el fustam.

3. Revestiments:

a) Categories luxe i primera: estucats tipus venecià,
robes de gran qualitat i de fibres naturals, fusta envernissada,
plaques de marbre, granit o similar.

b) Categoria segona: robes de fibra sintètica, fusta
lacada, plaques ceràmiques.

En tots els casos, s'admetrà pintar les parets i sostres
amb qualitats i acabats d'acord amb la categoria de l'establiment.

4. Façanes:

S'hauran de mantenir netes i en perfecte estat de
conservació, i el seu tractament serà de la mateix qualitat que els
interiors i d'acord amb la categoria de l'establiment.

Categories luxe i primera: hauran de tenir l'accés
cobert, i es permetran tendals, marquesines o porxos.

5. Jardineria:

La jardineria que hi hagi als establiments, tant exterior
com interior, haurà de mantenir-se en perfecte estat de
conservació i amb bon aspecte.

6. Il•luminació:

a) Categories luxe i primera: els llums i aplics que es col•loquin
seran de gran qualitat i preferentment de cristall i metalls nobles.
b) En tots els casos, la qualitat de la instal•lació estarà d'acord amb
la categoria de l'establiment i s'ha de poder aconseguir una
il•luminació mínima de 250 Lux en cada taula.

V. REQUISITS TÈCNICS PER A CAFETERIES

1. Per a les cafeteries de tres tasses: categoria especial.

a) L'entrada de clients serà independent de la del personal
de servei i mercaderies.

b) Hi haurà d'haver guarda-roba.
c) Hi haurà telèfon amb cabina per a l'ús dels clients.
d) La zona dels clients haurà d'estar dotada d'instal•lació

de climatització per a fred i per a calor.
e) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1'8 m2 de saló per client.
f) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i hauran de disposar d'un vestíbul.
Fins a 50 places tendran, cada un, una superfície

mínima de 8 m2 i disposaran, almenys de 2 lavabos, d'1
wàter i 2 urinaris, els de senyors, i de 2 lavabos i de 2
wàters els de senyores. Per cada 50 places de més, o
fracció, s'incrementarà en 1 peça de cada element i la seva
superfície proporcionalment.
g) La zona de serveis haurà de tenir una superfície igual

o superior al 25% de la superfície del saló. Hi haurà almenys:
economat, office, cuina, rentavaixelles, cambra i rentador amb dues
piques amb aigua freda i calenta.

h) L'elaboració i preparació d'aliments no es podrà
efectuar en la zona del taulell.

i) Si l'establiment ocupa més d'una planta, disposarà
d'escala de servei i de muntaplats.

2. Per a les cafeteries de dues tasses: categoria primera.

a) L'entrada de clients no serà utilitzada per a mercaderies
durant les hores d'obertura al públic.

b) Hi haurà telèfon per a l'ús dels clients.
c) La zona dels clients haurà d'estar dotada d'instal•lació

de climatització per a fred i per a calor.
d) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1'5 m2 de saló per client.
e) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i no s'hi podrà accedir directament des de la zona del
saló. Hauran de tenir aigua calenta i freda en els lavabos, tovalloles
d'un sol ús o aparell eixugamans i sabó.

Fins a 100 places tendran, cada un, una
superfície mínima de 8 m2 i disposaran, almenys d'1 lavabo, d'1
wàter i 1 urinari, els de senyors, i d'1 lavabo i de 2 wàters els de
senyores. Per cada 50 places de més, o fracció, s'incrementarà en 1
peça de cada element i la seva superfície proporcionalment.

f) Hi haurà almenys: rebost, office, cuina, rentavaixelles,
cambres o armaris frigorífics diferenciats per a peix i carn, rentador
amb dues piques amb aigua freda i calenta.

3. Per a les cafeteries d'una tassa: categoria segona.

a) Hi haurà telèfon per a l'ús dels clients.
b) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1'5 m2 de saló per client.
c) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i no s'hi podrà accedir directament des de la zona del
saló. Hauran de tenir aigua calenta i freda en els lavabos, tovalloles
d'un sol ús o aparell eixugamans i sabó.

Fins a 100 places disposaran, almenys d'1 lavabo, d'1
wàter i d'1 urinari, els de senyors, i d'1 lavabo i de 1 wàter els de
senyores. Per cada 50 places de més  s'incrementarà en 1 peça de
cada element.

d) Hi haurà almenys: cambres o armaris frigorífics
diferenciats per a peix i carn, rentavaixelles i rentador amb dues
piques amb aigua freda i calenta.
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VI. REQUISITS TÈCNICS PER A BARS O CAFÈS.

1. Per als bars o cafès de tres copes: categoria especial.

a) L'entrada de clients haurà de ser independent de la del
personal i mercaderies.

b) Hi haurà d'haver guarda-roba.
c) Hi haurà telèfon amb cabina per a l'ús dels clients.
d) La zona dels clients haurà d'estar dotada d'instal•lació

de climatització per a fred i per a calor.

e) El nombre màxim de places vindrà determinat per la
relació de 1'8 m2 de saló per client.

f) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores
i per a senyors, i hauran de disposar d'un vestíbul. Les
instal•lacions seran de luxe, amb aigua calenta i freda en     els
lavabos. Les tovalloles seran d'un sol ús, i es podrà instal•lar, a
més, un aparell eixugamans. El sabó i la colònia seran de primera
qualitat.

Fins a 50 places tendran, cada un, una superfície mínima
de 8 m2 i disposaran, almenys de 2 lavabos, d'1 wàter i 2 urinaris,
els de senyors, i de 2 lavabos i de 2 wàters els de senyores. Per
cada 50 places de més, o fracció, s'incrementarà en 1 peça de cada
element i la seva superfície proporcionalment.

g) Hi haurà almenys: office, amb rentador de dues
piques, local per a magatzem, rentavaixella, cambra o armaris
frigorífics.

h) L'elaboració i preparació d'entrepans i/o tapes no
podrà efectuar-se en la zona del taulell.

i) Si l'establiment ocupa més d'una planta, disposarà
d'escala de servei i de muntaplats.

2. Per als bars o cafès de dues copes: categoria primera.

a) L'entrada de clients no serà utilitzada per a
mercaderies durant les hores d'obertura al públic.

b) Hi haurà telèfon per a l'ús dels clients.
c) La zona dels clients haurà d'estar dotada d'instal•lació

de climatització per a fred i per a calor.
d) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1'25 m2 de saló per client.
e) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors, i no hi podran accedir directament des de la zona
del saló. Hauran de tenir aigua calenta i freda en els lavabos. Hi
haurà tovalloles d'un sol ús o aparell eixugamans i sabó.

Fins a 100 places tendran, cada un, una superfície
mínima de 7 m2 i disposaran, almenys d'1 lavabo, d'1 wàter i 1
urinari, els de senyors, i de 1 lavabo i de 2 wàters els de senyores.
Per cada 50 places de més, o fracció, s'incrementarà en 1 peça de
cada element i la seva superfície proporcionalment.

f) Hi haurà almenys: office, amb rentador de dues
piques, local per a magatzem, rentavaixella, cambra o armaris
frigorífics.

3. Per als bars o cafès d'una copa: categoria segona.

a) Hi haurà telèfon per a l'ús dels clients.
b) El nombre màxim de places vindrà determinat per la

relació de 1 m2 de saló per client.
c) Els serveis sanitaris seran independents per a senyores

i per a senyors. Hauran d'estar dotats d'aigua calenta i freda en els
lavabos, tovalloles d'un sol ús o aparell eixugamans i sabó.

Fins a 100 places disposaran, almenys d'1
lavabo, d'1 wàter i 1 urinari, els de senyors, i d'1 lavabo i de 1 wàter
els de senyores. Per cada 50 places de més s'incrementarà en 1 peça
de cada element.

d) Hi haurà almenys: local per a magatzem, armaris
frigorífics, rentador de dues piques amb aigua freda i calenta.

VII. QUALITATS DELS MATERIALS I ELEMENTS DE
CONSTRUCCIÓ PER A LES CAFETERIES I ELS BARS O
CAFÈS.

1. Paviments:

a) Categoria especial: moqueta de gran qualitat, lloses
polides de marbre, granit o similar, parquet de fusta polida i
envernissada i enrajolats que per la seva qualitat sigui justificada la
seva permanència en casos de rehabilitació.

b) Categoria primera: enrajolat de gres i de llosetes de
fusta, i moqueta de qualitat.

c) Categoria segona: rajoles manufacturades de ciment,
polides o hidràuliques.

Paviments Exteriors: qualitats d'acord amb la
categoria de l'establiment i en tots els casos de materials que no
lleneguin.

2. Fusteria:

a) Categoria especial: fusta envernissada, ferro forjat,
llautó, coure, bronze o similars.

b) Categoria primera: fusta i metalls esmaltats o
anoditzats acolorits.

c) Categoria segona: fustam de fusta pintada o tractada,
alumini o similar.

La serralleria i els ferros tindran qualitat i aspecte exterior
d'acord amb el fustam.

3. Revestiments:

a) Categoria especial: estucats tipus venecià, robes de
gran qualitat i de fibres naturals, fusta envernissada, plaques de
marbre, granit o similar.

b) Categoria primera: robes de fibra sintètica, fusta
lacada, plaques ceràmiques.

En tots els casos, s'admetrà pintar les parets i sostres amb
qualitats i acabats d'acord amb la categoria de l'establiment.

4. Façanes:

S'hauran de mantenir netes i en perfecte estat de
conservació, i el seu tractament serà de la mateix qualitat que els
interiors i d'acord amb la categoria de l'establiment.
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5. Jardineria:

La jardineria que hi hagi als establiments, tant exterior
com interior, haurà de mantenir-se en perfecte estat de
conservació i amb bon aspecte.

6. Il•luminació:

a) Categoria especial: els llums i aplics que es
col•loquin seran de gran qualitat i preferentment de cristall i
metall nobles.

b) En tots els casos, la qualitat de la instal•lació estarà
d'acord amb la categoria de l'establiment i s'ha de poder
aconseguir una il•luminació mínima de 250 Lux en cada taula.

Seu del Parlament, a 18 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1996, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 5397/96,
relativa a la retallada en el nombre de treballadors de la companyia
Trasmediterránea , i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central

perquè, en cas de procedir a la privatització de la companyia
Trasmediterránea, s'introdueixin entre les condicions de compra
les garanties necessàries a fi de garantir als treballadors actuals de
l'empresa el manteniment dels seus llocs de feina"

Seu del Parlament, 29 de novembre del 1996.
La Presidenta: 
Maria Salom i Coll
El Secretari:
Andreu Avel.lí Casasnovas i Coll

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1996, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 5446/96,
relativa a modificació de l'article 12 del Decret 38/1995, de 16 de
maig, de creació de la Comissió balear de medi ambient, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la

Comunitat Autònoma de les Balears perquè, en un termini màxim
de tres mesos, es creïn comitès especialitzats en el si de la Comissió
balear de medi ambient, amb la participació de les associacions de
conservació de la naturalesa de les Illes Balears declarades d'utilitat
pública."

Seu del Parlament, 29 de novembre del 1996.
La Presidenta: 
Maria Salom i Coll
El Secretari:
Andreu Avel.lí Casasnovas i Coll

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1996, REBUTJÀ
LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm. 1097/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació del Decret
17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris de distribució de les
subvencions als ajuntaments de la serra de Tramuntana (BOPIB núm.
32 d'11 de març del 1996).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 1996, REBUTJÀ
els punts 1 i 2 de la PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm. 5397/96,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a retallada en el
nombre de treballadors en la companyia Trasmediterránea (BOPIB
núm. 71 de 5 de novembre del 1996).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de de la Funció
Pública i Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre el projecte de decret regulador de la segona
activitat de les policies locals de Balears (RGE núm. 5455/96).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 27 de novembre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública i
Interior, qui informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de de la Funció
Pública i Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre el decret pel qual s'ordena l'establiment i regulació
per a l'acreditació de les entitats col•laboradores en matèria de
guarda de menors i integració familiar; i sobre el decret regulador
en matèria d'adopció internacional (RGE núm. 5320/96).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 27 de novembre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública i
Interior, qui informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre la participació del Govern de la Comunitat Autònoma en el
grup de regions Imedoc i les seves funcions a la Unió Europea
(RGE núm. 4958/96).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 27 de novembre del 1996, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, qui
informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament del debat de les proposicions no de

llei RGE núm. 4956/96 i 5415/96.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 1996,
quedaren ajornades les proposicions de referència, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatives a
elaboració d'estudi-informe sobre la situació i estat de les
instal•lacions juvenils dependents de la Comunitat Autònoma (BOPIB
67 d'11 d'octubre del 1996), i a reconeixement dels esports Joc de
bolla i Joc maonès com a modalitats esportives autòctones de les Illes
Balears (BOPIB 71 de 5 de novembre del 1996).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3947/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a modificació de l'article 24 de la Llei
de consells insulars (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 1995).

Com bé coneix el Sr. Diputat, pensam que el contingut de
l'article 24 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, no
és una fórmula genèrica inadequada de coordinació.

El que sí cal exigir és que els consells insulars que no ho
fan, compleixin estrictament els terminis de presentació de les
memòries i, a la vegada, l'examen d'aquestes pel Govern i
l'elaboració de les comunicacions pertinents i la seva tramesa al
Parlament es faci com més aviat millor.

L'interès de totes les institucions per garantir l'efectiva
aplicació de l'article 24 de la Llei de consells insulars va quedar
palès a una reunió que, per tractar aquesta qüestió, es va dur a terme
fa pocs dies a la seu del Parlament.

Palma, 13 de novembre del 1996.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1281/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a matèria en la qual assessora el
Sr. Miquel Llull Vallespir (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

El Sr. Miquel Llull Vallespir no és actualment assessor
d'aquest conselleria.

Els anteriors consellers eren assessorats pel Sr. Llull en
els temes puntuals pels quals era requerit. Conseqüentment, no es
conserven documents ni estudis.

Marratxí, 29 de novembre del 1996.
El Consellera de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1282/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a matèria en la qual assessora el
Sr. Eduardo Vellibre Roca (BOPIB núm. 33 de 18 de març del
1996).

No assessora en cap tipus de matèria al Govern ja que va
cessar com a assessor en matèria de protecció civil i emergència
pública el dia 5 de febrer de 1996, no havent ideat cap tipus de
document o estudi per escrit.

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

Marratxí, 28 de novembre del 1996.
El Consellera de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3027/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ampliació de terminis poc
eficaç (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

L'ordre de la Conselleria de Governació de 29 de febrer
de 1996, en el seu article 4, estableix un termini d'un mes des del
dia següent a la data de publicació d'aquesta ordre en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma (BOCAIB núm. 35 de 19-03-
96). Així doncs, el termini havia d'acabar el dia 20-04-96 (art.
48.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú).

L'article 49 de la Llei 30/1992 diu en el seu punt 1:

"L'Administració, excepte precepte contrari, podrà
concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets
de tercers".

Degut al fet que molts d'ajuntaments sol•licitaren a la
Conselleria de Governació pròrroga d'aquest termini, l'esmentada
conselleria va procedir, en virtut de l'article 49.1 transcrit al
paràgraf anterior, a confeccionar una ordre per la qual s'ampliava
el termini de presentació de les sol•licituds, fins el dia 6 de maig;
ordre que, a més, va ser tramesa via fax, el dia 16 d'abril, a tots els
ajuntaments de les Illes Balears.

Per tant, us hem de dir que la Conselleria de Governació
es va limitar a complir el que disposa la Llei 30/1992 pel que fa
als terminis i a les seves possibles ampliacions.

Marratxí, 27 de novembre del 1996.
El Consellera de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3006/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a publicacions informatives juvenils
durant l'any 1995 (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

*Publicacions:
Suplement informatiu "Campus" (El Día del Mundo)
Programa setmanal Cadena 100
Agenda Setmanal Ràdio Balear
Guia de Vacances 1995
Revista Gatzara (Eivissa)
Edició de fulletons monogràfics (3)

*Preparació de la Guia d'Allotjaments d'Estudiants
*Preparació de la connexió de Xarxa d'Informació Juvenil a
Internet.

Palma, 21 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 3007/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a campanyes de difusió i publicitat
en matèria de joventut (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

La Direcció General de Joventut del Govern balear no
realitzà cap campanya publicitària pròpiament dita durant l'any
1995, però sí anuncis a ràdio i premsa sobre actes i activitats per a
joves (organitzats per la Direcció General de Joventut i Família) per
un import total de 799.397 pessetes

Palma, 21 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3008/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a col•laboració econòmica en
l'obertura o ampliació de centres juvenils i oficines d'informació
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Ajudes econòmiques indirectes d'acord amb l'informe del
Centre Coordinador d'Informació Juvenil que s'adjunta.

Minutes a professionals per a cursos i seminaris 447.500 PTA
Publicitat 4.118.000 PTA

La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3029/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a crèdit hipotecari concedit per
Foment Industrial als germans Albadalejo Ramis (BOPIB núm. 44
de 30 de maig del 1996).

El 26 d'abril 1993 Foment Industrial, S.A. va concedir
un préstec de 15.000.000.- pessetes als germans Albadalejo
Ramis.

Com consta a l'escriptura, aquest préstec venia  motivat
per la voluntat d'aquests germans de constituir "Nova Generació
d'Exportació Balear, S.A." El 29 de desembre de 1993 Foment
Industrial, S.A. va acudir a l'ampliació de capital de Nova
Generació d'Exportació Balear, S.A. incloure els 15.000.000
pessetes com a part del pagament de les accions comprades per
Foment Industrial, S.A.

La garantia hipotecària era un local comercial a
l'entreplanta del núm. 6 del carrer Bilbao, a Alacant.

El 16 de juliol del 1993 Foment Industrial, S.A. va
concedir un préstec de 50.000.000 a Nova Generació d'Exportació
Balear S.A. que es va transformar en accions a la ja esmentada
ampliació de capital de 29.12.93

Palma, 5 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3039/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudi de nous mercats amb
especial referència als centres d'ensenyament durant l'any 1996
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Durant l'any 96 s'ha remès correspondència directa a
centres escolars, associacions juvenils i centres públics i privats de
tota  Espanya en general, així com als països de la CEE
(aproximadament 7.500).

La resposta positiva es concreta en l'ocupació a les
nostres instal•lacions de grups escolars i d'associacions juvenils a
nivell nacional, i especialment dels països comunitaris, deixant
constància de la seva intenció de repetir les seves activitats.

Com exemple, es relacionen les següents:

Jutta Syberberg. Institut Espanyol Química. Alemanya
Sportjungert. Grups Ajuntaments de Hessen. Peter

Brink. Alemanya
Altitude. Grup comitè d'empresa (S.S.) Joves

subvencionats. Toulouse-França
MCI Grup comitè d'empresda (S.S.) París-França
Blac Marine. Com. d'empresa (S.S.) París-França
College Paul Valey-Liceu espanyol. Semeac-França
Culture Instituto. Mr. Escatil. Toulouse-França
Sport Aitos-Jóvenes. Campament d'estiu. Serge

Decaillon-França
Academie de Versailles. Estudiants d'espanyol. M.

Bernard La Venant. França.
Jugenddorg Dortmund. Grup religiós. Gunter Svhuz-

Social Pedagoc. Alemanya.
University of Greenwich. Grup d'universitaris:

Biològiques, Relacions humanes, Enginyeria. Estudi a Mallorca
3 setmanes-any pràctiques. Londres

MW Pounberry. Grup Ecologista. Teignmouth Devo.
Mss. Cathryr Pounsberry. Anglaterra.

A més dels relacionats corresponents a països comunitaris,
citam a continuació els centres d'ensenyança de Balears que també
han utilitzat les nostres instal•lacions: Estudi General Lul.lià, CP
Pont d'Inca, CP Sant Francesc, CP Fra Juníper Serra, C Verge del
Carme, C Montision, Escola Sant Jordi, Col.legi Pius XII, CP Es
Canyar, C Es Liceu, CP Xaloc, C Sant Francesc d'Asís, C CIDE,
Patufet de Sant Jordi, CP Anxaneta, CP Sant Lluís, CP Mare de Déu
del Toro, CP Verge del Carme, C Mare de Déu de Gràcia, Centre
Ocupacional l'Auba, CP Coll d'en Rebassa, CP Francesc des
Brancar, CP Guillem de Montgrí.

Palma, 18 de'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3048/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a millora de la qualitat del servei
d'infomació juvenil (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

* Millora de l'estructura física de les oficines.
* Modernització de la base de dades.
* Arribar a tots els pobles que encara no disposen  de punt

d'informació.
* Qüestionari de control de qualitat.
* Formació del personal en matèria d'atenció al client.

Palma, 21 de'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3051/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a programes per a l'organització
d'activitats de temps lliure, creats durant 1996 (BOPIB núm. 44 de
30 de maig del 1996).

Us remetem, adjunt, fitxes dels programes d'activitats
dutes a terme per l'IBSJ durant l'any 1996 en matèria de temps
lliure, tant amb ajuntaments com amb consells insulars.

Palma, 23 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Presidència.



BOPIB núm.81 - 20 de desembre del 1996 2197

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3052/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a pressupost de gestió del parc
de l'Albufera des Grau (Maó) (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

El pressupost és de 12.051.033 pessetes per part de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 17 de setembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3102/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a cost del projecte "semillero
de empresas para la mejora continua del tejido industrial de la CA
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Foment Industrial, S.A. va iniciar el projecte de
"Semillero de empresa" duent a terme la fase inicial del projecte en
col•laboració amb la Conselleria d'Economia i Hisenda es va
aconseguir tirar endavant el Consorci que s'anomena "Centre
Europeu d'Empreses Innovadores" amb domicili social al carrer
Mestre Torrandell, 72 bis, d'Inca.

Aquest consorci està en fase de posada en marxa si bé
pot avaluar resultats positius.

Tota la informació tant de costs globals com de resultats
es poden sol•licitar directament a l'esmentat consorci.

Palma, 11 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3103/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a estudis realitzats per Maria
José Massot Ramis de Ayreflor per a l'Institut Balear de Disseny
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

El contracte signat entre la Sra. Maria José Massot
Ramis d'Ayreflor i l'Institut Balears de Disseny per realitzar un
obra històrica del moble a les Illes Balears segles XIII-XIX, data
de dia 12/09/94, i en el període entre aquesta data i el 15 d'octubre
del mateix any no ha realitzat altre treball o estudi que el
manifestat anteriorment.

Palma, 11 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3147/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a subvencions per a la restauració
d'immobles o béns de propietat de l'església o ordres religioses a les
Illes Balears (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports a través de
la Direcció General de Cultura va tramitar els següents expedients
relatius a obres de restauració de béns propietat de l'església:

1990

-Parròquia d'Estellencs. Obres de restauració de l'església
d'Estallencs. 3.000.000 PTA.

- Bisbat de Mallorca. Obres de restauració de l'església
parroquial de Mancor de la Vall. 2.500.000 PTA.

- Bisbat de Mallorca. Ajut per obres de restauració de la
teulada de Santa Catalina de Sena. 1.300.000 PTA

- Bisbat de Menorca. Obres de restauració de la Catedral
de Ciutadella, 2a fase. 11.275.826 PTA.

1991

- Bisbat de Menorca. Restauració Catedral de Ciutadella,
3a fase. 10.000.000 PTA.

- Parròquia la Immaculada Concepció. Restauració
església de Son Sardina. 1.800.000 PTA.

- Parròquia de Porreres. Obres de restauració de l'església
parroquial de Porrerres. 3.000.000 PTA.

- Parròquia de Sant Pere de Búger. Obres de conservació
de l'església de Búger. 560.000 PTA.

- Parròquia de Sant Cristòfol de Biniali. Obres de
restauració de l'església de Biniali. 1.366.000 PTA.

- Parròquia de Sant Cosme i Damià. Obres de restauració
de les capelles de l'església de Pina. 1.366.000 PTA.

- Bisbat de Mallorca. Restauració església vella de
Caimari. 1.366.000

1992

- Obres de restauració a la capella de la Mare de Déu de
Porreres. 84.914 PTA.

- Obres de restauració de les teulades de l'església de
Santa Creu de Palma. 1.470.455 PTA.

- Obres de restauració de les teulades de l'església de
Santa Fe de Palma. 8.669.478 PTA.

- Bisbat de Mallorca. Obres d'infraestructura de l'Arxiu
Diocesà. 20.000.000 PTA.

- Monestir de Santa Clara. Restauració de la sala capitular
de Santa Clara. 2.786.383 PTA.
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- Ajut per la renovació de les teulades església Santa
Magdalena d'Inca. 749.000 PTA.

- Ajut per la restauració de l'església parroquial Sant
Joan Baptista de Muro. Parròquia de Muro. 749.893 PTA.

- Obres de conservació a l'església de la Soledat de
Palma. 741.000 PTA.

- Obres de conservació a l'església de Llubí. 622.630
PTA.

- Obres de restauració a l'església de Sant Bartomeu de
Capdepera. Parròquia de Capdepera. 696.000 PTA.

- Bisbat de Mallorca. Restauració de béns mobles de
l'església. 740.150 PTA.

- Obres de conservació a l'església de Capdellà. 675.000
PTA.

1993

- Bisbat de Menorca. Subvenció per la restauració del
campanar de la Catedral de Menorca. 6.000.000 PTA

1994

- Bisbat de Menorca. Treballs de conservació del Museu
i de la catedral de Menorca. 4.000.000 PTA.

- Bisbat d'Eivissa. Treballs de reparació i manteniment
de la catedral de Santa Maria d'Eivissa. 4.000.000 PTA.

- Parròquia de Selva. Restauració de la coberta de
l'església parroquial de Sant Llorenç de Selva. 7.408.414 PTA.

- Convent de Sant Francesc. Reparació de la teulada i
consolidació del claustre dels franciscans de la TOR (Palma).
11.915.000 PTA.

- Carmelites Descalces. Obres d'urgència al claustre de
les Carmelites Descalces. 3.793.045 PTA.

- Parròquia de Santa Maria del Camí. Reparació de la
torre de campanar de la parròquia de Santa Maria del Camí.
1.375.000 PTA.

- Parròquia de Felanitx. Restauració dels pinacles de la
façana principal de la parròquia de Sant Miquel de
Felanitx.1.600.000 PTA.

- Parròquia de Sant Miquel. Reforma de la cobreta de la
parròquia de Sant Miquel de Palma. 1.983.336 PTA.

-Església parroquial d'Alaró. Restauració del campanar
i obres a l'església parroquial d'Alaró. 2.500.000 PTA.

- Ajuntament de Búger. Restauració de la capella de
l'església.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3162/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a llicència d'activitats turístiques dels
apartaments "Isla Dorada" de Son Cervera (BOPIB núm. 44 de 30
de maig del 1996).

En referència a la primera pregunta, l'expedient esmentat
es troba en tràmit d'obertura, i amb autorització prèvia de 22.01.96,
per un total de 196 habitacions i 392 places. Sol•licitada l'obertura
el 12.06.96 es troba en tràmit de completar la documentació per tal
que li sigui concedida.

Responent al segon i tercer punt, hem de dir que no s'ha
efectuat cap inspecció als apartaments esmentats ja que no s'ha
rebut cap denúncia contra ells, i ja que el Departament d'Ordenació
no ha comunicat al Servei d'Inspecció la necessitat d'efectuar cap
visita.

Palma, 27 de setembre del 1996.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3173/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a construcció d'un altre port
comercial a Eivissa (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

La pregunta es refereix a si és criteri del Govern balear
que Eivissa necessita un altre port comercial, segons es diu en el
document Hipòtesis de model territorial.

El document esmentat és un document de treball que es va
redactar a partir d'estudis tècnics i que té la funció de fer propostes
que serveixen de punt de partida per un debat del qual es trauran
conclusions que es tendran en compte a la redacció del text definitiu
de les Directrius d'Ordenació Territorial que es trametran al
Parlament per a la seva aprovació definitiva.

Per tant les propostes del document esmentat tenen
caràcter d'hipòtesis i en conseqüència no són subscrits de forma
definitiva pel Govern balear.

Palma, 5 de setembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3177/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a empresess de les Pitiüses acollides
al Pla de reindustrialització (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

S'adjunta relació de les empreses de les Pitiüses que s'han
acollit al Pla de Reindustrialització corresponent a l'exercici 1994-
1995.

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

Palma, 5 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3379/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a campanya jove estiu 96
(BOPIB núm. 46 de 25 de juny del 1996).

Les raons que es tingueren en compte a l'hora de
dissenyar i posar en marxa la campanya Jove 96 foren en primer
lloc posar a l'abast dels joves de la nostra comunitat autònoma una
sèrie d'activitats que a la vegada que tinguin interès i resonància
social cobreixin les necessitats d'esplai i temps lliure, pel que
tenint en compte la demanda i preferències constatades tant en
nombre de places sol•licitades els anys anteriors per trams d'edats
com a través d'enquestes realitzades a un bon percentatge de
participants en anteriors campanyes es va dissenyar i posar en
marxa una sèrie d'activitats que tenien com a objectiu:

* Educar en l'àmbit de convivència i relació

* Fomentar la relació interinsular i el sentit interinsular.

* Promoure el coneixement i contacte dels joves amb la
natura intentant sensibilitzar-los i motivar-los per la seva
conservació.

El centre d'interès per a les activitats, tant de natura,
campaments, com els d'aprenentatge (camps de treball) per a la
citada campanya es va intentar introduir, de forma crítica a una
realitat social cada vegada més competitiva i agressiva en els seus
plantejaments més competitius.

El lema bàsic per a totes les activitats d'enguany fou:
"educar per a la pau".

Les ofertes de campaments que es varen fer l'estiu de
1995 foren les següents:

Campament illa dates edat
Alcúdia Mallorca 1-7/7 6-7
Alcúdia Mallorca 1-10/7 8-9
Alcúdia Mallorca 1-10/7 10-12
Biniparratx Menorca 10-19/7 8-9
Biniparratx Menorca 10-19/7 10-12
Cala Jondal Eivissa 1-10/7 8-9
Cala Jondal Eivissa 1-10/7 10-12
Lloret Mallorca 1-10/7 8-9
Lloret Mallorca 1-10/7 10-12

Tots els torns de campaments són de 40 places.

Les demandes de campaments en l'estiu de 1995 foren
superiors al nombre de places ofertades, en aquest aspecte cal
esmentar que les demandes a diferents trams d'edats fou molt
desigual i endemés en molts de casos aquestes es varen centrar a
instal.lacions concretes com Alcúdia i Biniparratx (Menorca), per
tant el nombre de participants fou: Mallorca 174, Menorca 66,
Eivissa 64. Total 304.

Els criteris seguits per l'adjudicació de places per a les
campanyes de 1995 i 1996 fou:

* Rigorós ordre de presentació de les sol.licituds.
* Reserva durant 48 hores de la plaça perquè durant

aquest temps es pogués realitzar el corresponent abonament de
l'import de l'activitat.

* Passat el termini, si la sol.licitud no es confirma
s'assigna la plaça a una altra sol.licitud
.

Palma, 5 de setembre del 1996.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3520/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a pressupost d'ingressos de Foment
Industrial (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El resultat i el detall de les previsions per a l'any 1995
d'ingressos de Foment Industrial, S.A. és aquest:

Vendes 45.871.310 PTA.
Arrendaments 10.080.000 PTA.
Altres 294.672 PTA.

Total 56.245.982 PTA.

Palma, 12 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3521/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a pressupost de despeses de Foment
Industrial (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El resultat i el detall de les inversions en "immobilitzat
material" per a l'any 1995 ha estat aquest:

Terrenys 19.036.102 PTA.
Edificis i construccions 366.605 PTA.
Altre immobilitzat 155.760 PTA.
Equip procés informàtic 343.221 PTA.

Total 19.901.688 PTA.

Palma, 12 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3522/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a pressupost de despeses de Foment
Industrial (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

El detall de les inversions financeres a través de
participacions en noves societats per a l'any 1995 és aquest:

Ampliació de Balear Boots, S.A. 65.590.000 PTA.

Palma, 12 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3618/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a projectes o activitats de
medi ambient pels quals s'han concedit 4.000.000.- pessetes al
Consell Insular de Menorca (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del
1996).

Per part d'aquesta direcció general no s'ha realitzat cap
activitat de medi ambient per les quals s'hagin concedit 4.000.000
pessetes al Consell Insular de Menorca.

Palma, 14 d'octubre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3621/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a comissió per a la vigilància
de la qualitat de les aigües depurades (BOPIB núm. 48 de 8 de
juliol del 1996).

En el mes de setembre de 1995 es varen reunir
representants de diferents conselleries per tal d'avaluar la
coordinació entre els distints departaments de la nostra comunitat
autònoma que realitzen funcions relacionades amb els controls a
estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, industrials,
agrícoles i abocaments en general. Inicialment es ca anomenar al
grup Coomalab.

Les reunions efectuades inicialment varen ser: 15-9-95,
6-10-95, 26-10-95, 26-1-96, 25-3-96.

Els diferents representants que han assistit a les reunions
són: Lluís Alemany Mir, director general d'Ordenació del Territori
i Medi Ambient. Cristòfol Mora Gornals, cap de Servei de Medi
Ambient . Joana A. Campomar Orell, cap del Laboratori de la
DGOTMA. Margarita Vaquer Caballeria, DGOTMA. Gabriel
Siquier Sampol, DG de Sanitat. Margarita Garcia Ordinas, DG de
Sanitat. Mario Sureda, DG de Producció i Indústries Agràries.
Antonio Dura Blasco, DG de Producció i Indústries Agràries.
Pedro Nadal, Direcció d'Indústria. Alfredo Barón Périz, Junta
d'Aigües. Gabriel de Juan, Ibasan. Juan José Romero, Ibasan.

Posteriorment la creació d'aquest grup es va proposar a
la Comissió Balear Permanent de Medi Ambient, que el va
aprovar el dia 29 de març de 1996, però quedà  pendent el
nomenament dels representants.

Els objectius del grup anomenat inicialment Coomalab
són els que es varen presentar a la CBMA Permanent i que
s'adjunten. Però en qualsevol cas es poden resumir en la
coordinació d'actuacions de control analític mediambiental
d'abocaments líquids sobretot, creació de base de dades, unificació
de criteris i protocols analítics, impacte dels abocaments
industrials a les xarxes de clavegueram, integrar els esforços pre
conèixer i millorar el control de la qualitat de les aigües públiques
en general i proposar la normativa necessària per aconseguir
aquests objectius.

Es va iniciar al maig de 1996 la petició als diferents
organismes el nom de la persona/persones que com a vocal/vocals
considerin oportú preoposar com a representants de la CBMA per
integrar-se dins el grup de treball.

Es va sol.licitar el nomenament de representants a:
Direcció General d'Urbanisme, Costes i Habitatge, Direcció General
de Producció i Indústries Agràries, Direcció General d'Indústria,
Direcció General de Sanitat, Junta d'Aigües, Ibasan.

Després de les noves reestructuracions de les conselleries
es fa necessari revisar les actuacions realitzades i considerar la nova
situació, ja que alguns dels representants hn canviat la seva
dependència orgànica.

Palma, 26 de setembre del 1996.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3623/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a redistribució quotes lleteres
(BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

- Firma d'un conveni amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació per la cofinançació del Pla d'abandonament per tal
que torni a la nostra comunitat autònoma un 95% de la quota
lliurada.

- Publicació d'una ordre per regular un borsí de quantitats
de referència (Ordre de dia 24 de maig de 1996, per la qual es crea
un borsí de quotes lleteres, BOCAIB núm. 79 25/06/96).

- Pròxima publicació d'una ordre per ajudar
econòmicament els compradors de quantitats de referència.

Dotació pressupostària: Pel Pla d'abandonament hi havia
destinats 13 milions. Previsiblement es podrà emprar una part molt
important d'aquests en altres actuacions dins el sector lleter.

Palma, 18 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3624/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a programa Erasmus (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en aquest
moment no té cap programa específic dins el context del programa
Erasmus per tal de desenvolupar el reequipament de les
instal•lacions esportives aprofitant les pedreres existents a la platja
de Palma.

Malgrat això, en els treballs de preparació dels estudis per
a l'elaboració del pla general d'equipaments esportius a les Balears
es manifesta la necessitat de contemplar les línies d'utilització dels
medis naturals més adequats que produeixin el menor impacte
possible.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3625/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a subvencions a associacions
no governamentals dedicades a la conservació de la natura (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

A 1994:

-Al GOB 150.000 pessetes per a recomptes d'aus
hivernants a les zones humides de les Balears.

-A la Societat d'Història Natural de les Balears, 750.000
pessetes com a finançament parcial de les tasques de redacció i
coordinació d'una monografia científica de s'Albufera de
Mallorca.

Al 1995 no es té constància de cap pagament o
subvenció a les esmentades entitats

A 1996

- Al GOB 1.176.864 pessetes en concepte de prevenció
d'incendis forestals.

Palma, 25 d'octubre del 1996.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3627/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Pla de regadius (BOPIB
núm. 48 de 8 de juliol del 1996).

Al Programa de millora i modernització de regadius que
forma part del Pla nacional de regadius" (PNR), actualment en
fase d'elaboració per la Direcció General de Planificació i
Desenvolupament Rural de la Secretaria General d'Agricultura i
Alimentació del MAPA, s'inclouran les actuacions que es puguin
desenvolupar dins aquesta matèria a les Illes Balears, si bé la
major part de les esmentades actuacions es duran a terme
mitjançant la reutilització d'aigües residuals depurades.

Si bé a l'Avanç del Pla Nacional de Regadius s'inclou
inicialment a l'esmentat programa de millora i modernització de
regadius, l'actuació a les Illes Balears i a una superfície de 14.000
ha. amb una inversió pública de 9.100 milions de pessetes, a
cofinançar al 50% per l'Administració de l'Estat així com per
l'autonòmica, no es podrà concretar aquesta inversió ni la
distribució territorial ni tampoc la seva distribució per anys fins
que el Pla nacional de regadius sigui redactat i aprovat.

Palma, 26 de setembre del 1996.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
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