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Antoni Serra. (Mesa de 30 de juny del 1998).

Palma, a 30 de juny del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina justificació té que les subvencions als consells
reguladors de les denominacions d'origen de les Illes Balears
durant l'any 1997 siguin quantitats substancialment diferents d'un
consell regulador a un altre?

Pensa incrementar per a l'any 1998, d'acord amb la
proposta que va fer el Ple del Consell Insular de Menorca, els
ajuts al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Formatge
de Mahón-Menorca? En quina quantitat?

Pensa incrementar per a l'any 1998 els ajuts als altres
consells reguladors de la denominació d'origen? En quines
quantitats per a cada consell regulador?

Palma, a 9 de juny del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin cabdal d'aigua per hectàrea considera raonable la
Junta d'Aigües per garantir el reguiu?

Quina és la mitjana del cabdal d'aigua per hectàrea
atorgat per la Junta d'Aigües?

Palma, a 8 de juny del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El dissabte 30 de maig els diaris de les Illes Van tenir un
encartament amb propaganda del Pla Mirall:

Quin cost ha tengut l'edició de l'esmentada publicació?

Quina quantitat s'ha editat?

En quins diaris es va fer l'encartament?

Quants es varen encartar a cada diari?

Què ha costat l'encartament de cada diari?

Palma, a 4 de juny del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina empresa o empreses són adjudicatàries de la gestió
de l'oficina d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports?

Palma, a 11 de juny del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines persones, amb nom, llinatges i qualificació
acadèmica i professional treballen a l'oficina d'informació de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports?

Palma, a 11 de juny del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quants doblers ha aportat el Govern i per quins conceptes
al Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Formatge de
Maó durant l'exercici del 1997?

Palma, a 12 de juny del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins advertiments ha realitzat el Tribunal de Comptes
respecte de l'aval que ha prestat la Comunitat Autònoma a
l'empresa Coinga?

Palma, a 12 de juny del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius legals que impedeixen que els
consells insulars gestionin fons europeus i en quina normativa
estan basats?

Palma, a 12 de juny del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quines són les 25 empreses de Balears que han estat
seleccionades per participar en el Programa Europeu
d'Internacionalització i cooperació empresarial Europartenariat
98'? Especificant-ne el municipi on es localitza cadascuna.

Palma, a 16 de juny del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quines són les despeses fins avui pagades pel Govern a
l'Empresa Funerària Municipal de Palma en concepte de trasllats de
persones mortes als hospitals de Mallorca i residents de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera? A quants i a quins trasllats
corresponen?

Palma, a 16 de juny del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quines inversions té previstes el Govern per condicionar
el local de "Sa Roqueta" a Ciutadella, per quin valor i en quin
termini?

Palma, a 12 de juny del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Consell de Seguretat Nuclear ha informat el Govern
balear del trànsit radioactiu procedent d'Acerinox? En cas afirmatiu,
quines mesures ha emprès el Govern balear per garantir la salut de
la ciutadania i el territori de les Illes davant l'amenaça radioactiva
proclamada pel mateix CSN?

Palma, a 18 de juny del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha cap pla de seguretat civil a les Illes, promogut o
conegut pel Govern balear que prevegi la detecció i el control
d'emissions nuclears d'origen no militar? En quins llocs s'ubiquen
les unitats de detecció i control? Quines són les característiques
tècniques d'aquests aparells? Quina és la preparació específica dels
operaris d'aquest pla?

Palma, a 18 de juny del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern balear ha rebut cap explicació oficial del
Govern espanyol de per què Espanya ha incomplert el protocol
internacional d'accidents nuclears en no informar de l'escapament
d'Acerinox de forma immediata? En quins termes?

Palma, a 18 de juny del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions pensa emprendre el Govern balear per
salvar els oms de la grafiosi?

Palma, a 17 de juny del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el preu concertat per llit i dia entre Serbasa i
l'Insalud per a la utilització dels hospitals gestionats pel Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 17 de juny del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses han sol•licitat subvenció a Foment a
les indústries radicades a les Illes Balears incloses en els sectors
productius agrícola i ramader, publicades en el Decret 152/97, de
dia 5 de desembre?

Quina és la quantitat sol•licitada per cadascuna de les
empreses?

Quina ha estat la quantia concedida?

Palma, a 11 de juny del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el cost de les indemnitzacions amb motiu de les
dues sentències del Tribunal Superior de Justícia sobre la variant
d'Alcúdia i carretera d'accés a la central d'Es Murterar?

Palma, a 10 de juny del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines obres han presentat els diferents municipis de les
Illes Balears al Pla Mirall subvencionables per la Conselleria de
Medi Ambient?, amb indicació del municipi i l'import de cada obra.

Quines obres d'aquestes s'ha acordat subvencionar per part
de la Conselleria de Medi Ambient i per quin import?

Palma, a 17 de juny del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines obres han presentat els diferents municipis de les
Illes Balears al Pla Mirall subvencionables per la Conselleria de
Turisme?, amb indicació del municipi i l'import de cada obra.

Quines obres d'aquestes s'ha acordat subvencionar per part
de la Conselleria de Turisme i per quin import?

Palma, a 17 de juny del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

En relació al conveni signat pel Govern i la FAD, quin
és el contingut dels programes "Y tú qué piensas?" i "PIPES", i
qui els gestionarà?

Palma, a 22 de juny del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès l'anunci del president del Govern de comprar
accessos a platges verges de Menorca desviant els 425 milions
prevists per Ibanat per comprar una finca rústica:

1.- Quins són els accessos que preveu comprar el
Govern balear?

2.- A qui comprarà el Govern els esmentats accessos?

3.- Té coneixement el Govern balear que a la majoria
d'accessos a les platges verges de Menorca on es cobra peatge per
accedir a la cala estan a l'inventari de béns del municipi catalogats
com d'ús públic?

4.- No creu el Govern que no es pot comprar a un
particular una servitud o propietat que és pública?

5.- No creu el Govern que pagar a un particular una cosa
que és pública és un frau a la hisenda pública?

6.- Investigarà el Govern, abans de comprar els
esmentats accessos, de qui és la seva titularitat?

7.- Demanarà un informe el Govern per conèixer la
titularitat i la servitud dels esmentats camins?

Palma, a 23 de juny del 1998.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el sistema emprat per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, per cobrir el lloc de feina que ocupa
actualment el Sr. Antoni Serra i Torres, en la Direcció General
d'Educació d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, que el Sr. Antoni Serra i Torres, que actualment ocupa un
lloc de feina a la Direcció General d'Educació d'Eivissa i
Formentera ocupa diversos llocs de feina paral•lels al de la
Conselleria? 

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació laboral del Sr. Antoni Serra i Torres,
amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern
balear?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la denominació del lloc de feina que ocupa el Sr.
Antoni Serra i Torres, a la Direcció General d'Educació d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quina partida pressupostària carrega, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, la despesa del lloc de feina que ocupa
actualment el Sr. Antoni Serra i Torres, a la Direcció General
d'Educació d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 25 de juny del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3291/98, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a construcció de l'hospital d'Inca, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 30 de juny del 1998).

Palma, a 30 de juny del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.

Davant les declaracions del director provincial de
l'Insalud a les Illes Balears sol•licitant el cofinançament per part
del Govern balear de l'hospital d'Inca, i els anuncis de disminució
de places hospitalàries a Palma.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la
proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure en els pressuposts generals de l'Estat per al 1999,
una partida pressupostària per fer front a la construcció de
l'hospital d'Inca.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata que
existeix un dèficit històric en matèria de Sanitat a les Illes Balears,
agreujat per la demanda d'assistència sanitària de la població
flotant, per tant acorda d'instar el Govern de l'Estat a augmentar
les inversions a les Illes Balears per aquest concepte.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a mantenir els llits de malalts aguts de l'Hospital General de
Palma dins la xarxa hospitalària de Mallorca.

Palma, a 6 de maig del 1998.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3240/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a rebuig de l'absolució del tràfic d'immigrants de Girona i petició
d'enduriment del Codi Penal, amb sol•licitud de tramitació davant la
Comissió de Drets Humans. (Mesa de 30 de juny del 1998).

Palma, a 30 de juny del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

La sentència del Jutjat Penal núm. 2 de Girona de dia 28
de maig del 1998, segons la qual els dos acusats de tràfic
d'immigrants serien innocents de la mort d'onze persones
marroquines i el conductor del vehicle en accident de trànsit
ocorregut a Campmany (Alt Empordà), ja que no estaria tipificat
aquell procedir com a delicte en l'actual Codi Penal. Aquesta decisió
judicial que, si és ratificada pel Tribunal Suprem, garantirà la
impunitat futura de les màfies que proliferen a tota Europa, i també
a les Illes, a costa dels immigrants pobres del sud i de tot respecte
per la condició humana.

El Parlament de les Illes Balears manifesta:

1.- El seu rebuig de la sentència que se situa al marge de
la Declaració Universal dels Drets Humans, conveni ratificat fa
estona per l'Estat espanyol, a més de qualsevol consideració ètica.

2.- La seva reclamació que les organització de caràcter
mafiós que trafiquen a costa de persones pobres del sud no quedin
judicialment impunes.

3.- La necessitat que hom promogui al Parlament
espanyol, a iniciativa del Govern central, una reforma urgent del
Codi Penal que serveixi per tipificar concretament el tràfic de
persones immigrants com a delicte contra la comunitat internacional
i com a delicte contra la integritat moral de les persones.

Palma, a 18 de juny del 1998.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 6201/97, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Josep Portella, relativa a alts càrrecs de l'Institut de
Biologia Animal, SA, als quals serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 132 de
28 de novembre del 1997).

No hi ha cap membre d'alta direcció contractat per
l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
 

Palma, 18 de desembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 170/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa als serveis d'assitència
domiciliària. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Les empreses que varen presentar la documentació per
optar a l'adjudicació del contracte del Servei d'Ajuda a Domicili
del terme municipal de Palma són: Arquitempo Servicios, SL;
Asociación de Servicios, Aser.; Cooperativa de Serveis
Sociofamiliars; Servirecord, SA i Eulen, SA.

Palma, 4 de febrer del 1998.
Institut Balear d'Afers Socials.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 171/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a criteris per atorgar els serveis
d'assistència domiciliària. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Es remet còpia de l'annex núm. 1 de l'informe tècnic on
figuren exactament els criteris utilitzats per adjudicar a l'empresa
Servirecord, SA, el contracte del Servei d'Ajuda a Domicili en el
terme municipal de Palma.

Palma, 4 de febrer del 1998.
Institut Balear d'Afers Socials.

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 180/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a execució de l'Ordre
del conseller d'Educació de dia 31 de gener del 1997. (BOPIB núm.
139 de 23 de gener del 1998).

L'execució de l'ordre del conseller d'Educació, Cultura
i Esports de dia 31 de gener del 1997, que regula el Pla singular de
subvencions per a la realització del campionat de les Illes Balears,
per part de les federacions esportives de les Illes Balears, ha estat
el següent:

1.- Convocatòria i presentació de sol•licituds.
2.- Registre de les sol•licituds.
3.- Estudi i aplicació dels barems de prestació a cada

expedient, atès el disposat a l'ordre de convocatòria.
4.- Reunió de la Comissió Avaluadora i decisió dels

mòduls a aplicar a cada grup de prestació.
5.- Proposta de la Comissió Avaluadora a l'Hble.

Conseller d'Educació, Cultura i Esports.
6.- Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esports

i notificació als sol•licitants (quadre adjunt).

Palma, 17 de febrer del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

El quadre adjunt esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 181/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a execució de l'Ordre del
conseller d'Educació de dia 31 de gener del 1997. (BOPIB núm. 139
de 23 de gener del 1998).

L'execució de l'ordre del conseller d'Educació, Cultura i
Esports de dia 31 de gener del 1997, que regula el Pla singular de
subvencions per a la realització del campionat de les Illes Balears,
per part de les federacions esportives de les Illes Balears, ha estat el
següent:

1.- Convocatòria i presentació de sol•licituds.
2.- Registre de les sol•licituds.
3.- Estudi i aplicació dels barems de prestació a cada

expedient, atès el disposat a l'ordre de convocatòria.
4.- Reunió de la Comissió Avaluadora i decisió dels

mòduls a aplicar a cada grup de prestació.
5.- Proposta de la Comissió Avaluadora a l'Hble.

Conseller d'Educació, Cultura i Esports.
6.- Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esports

i notificació als sol•licitants (quadre adjunt).

Palma, 17 de febrer del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

El quadre adjunt esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 182/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a execució de l'Ordre del
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria de dia 19 de febrer del
1997. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

Relació de subvencions complementàries de les
assegurances agràries.
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Assegurances ramaderes 1997 (es relacionen la línia, el nombre
de pòlisses, el capital assegurat i la subvenció de la CAIB):

* Oví no selecte/253/417.719.000/522.949.
* Vacum d'engreix/8/55.402.333/1.994.139.
* Vacum reproducció i recria/306/2.097.298.343/25.029.170.
Total Balears/567/2.570.419.676/27.546.258.

Assegurances agràries 1997 (es relacionen les línies, el nombre
de pòlisses i les hectàrees):

* Integral de cereals/37/1.036,86.
* Integral lleguminoses/19/63,52.
* Taronja dolça/11/53,00.
* Albercoc/7/4,58.
* Poma de taula/11/53,14.
* Raïm vinificació/70/346,90.
* Cereals hivern/16/723,67.
* Cereals primavera/1/20,42.
* Melicotó/13/30,85.
* Lleguminoses/2/42,02.
* Tomàtiga/9/26,83.
* Pera/7/2,92.
* Cirera/4/10,22.
* Pruna/8/1,73.
* Raïm de taula/17/46,08.
* Albergínia/2/2,30.
* Mongeta verda/2/4,05.
* Meló/47/238,75.
* Pebre/8/17,43.
* Síndria/10/28,17.
* Mandarina/8/13,85.
* Llimona/1/0,01.
* Complet. albercoc/1/0,58.
* Lletuga/5/7,25.
* Tarifa general pedregada-Incendi/1/2,50.
TOTALS: 260 / 2.531,64.

La subvenció abonada per la Comunitat Autònoma,
tramitada pel Servei d'Agricultura ha estat de 12.507.005 pessetes.

Palma, 24 de febrer del 1998.
El conseller d'ASgriucultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 183/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a execució de l'Ordre
de la consellera de Presidència. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

L'Prdre de la consellera de Presidència s'ha executat al
cent per cent, amb la concessió de 28 subvencions que han suposat
una despesa global de 20.350.000 pessetes.

Palma, 4 de febrer del 1998.
El director general d'Acció Social.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 184/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a execució del Decret
113/1997, de 29 d'agost. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Dins les actuacions previstes en el Decret 113/1997, de 29
d'agost, fins dia 27 d'octubre s'ha presentat una sol•licitud per a la
restauració i rehabilitació del Claustre de Sant Francesc amb un
pressupost en projecte de 307.593.242 pessetes.

En aquests moments s'espera que la TOR de Sant Francesc
contracti les obres. La disponibilitat per a l'exercici del 1998 és de
60.000.000 de pessetes.

Palma, 17 de febrer del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 185/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a subvencions al transport
marítim interinsular d'olis usats. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

Les subvencions concedides al transport marítim
interinsular d'olis usats a l'exercici del 1997 han estat les següents
(es relaciona el transportista, la procedència i la subvenció
tramitada, esmentant els quilograms i les pessetes):

* Francisco Mesquida/Menorca/60.000 kg./240.000 ptes.
* Transports Son Salomó/Menorca/60.000 kg./240.000 ptes.
* Eco-Oil/Eivissa/61.500 kg./246.000 ptes.
* Di-Nunzio/Eivissa/230.200 kg./920.800 ptes.
* Di Nunzio/Formentera/12.400 kg./99.200 ptes.
Total subvencional: 424.100 kg./1.746.000 ptes.

Palma, 3 de març del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 186/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a àrea de rehabilitació
integrada 1992-1995. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

L'Ajuntament de Ciutadella va signar un conveni amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la declaració de
l'àrea de rehabilitació de l'àrea antiga a l'empara del Reial Decret
726/93, de 14 de maig. Com a conseqüència d'aquest conveni,
l'Ajuntament de Ciutadella rebé una subvenció per un total de
3.556.718 pessetes corresponents al 30% de l'import de les
certificacions d'obra presentades, tenint en compte que l'import
inicial disponible per subvencions segons la qualificació provisional
és de 4.018.280 pessetes, en aquest moment queda pendent de
subvencionar un import de 461.562 pessetes per falta de la
presentació de certificacions d'obra.

Palma, 18 de febrer del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.
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Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 187/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a sol•licituds
d'ajuntaments per signar el conveni de declaració d'àrea de
rehabilitació integrada. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener del
1998).

Les sol•licituds fetes per ajuntaments a la Conselleria de
Foment, de signatura de convenis per a la declaració d'Àrea de
rehabilitació integrada per a l'any 1997, foren les següents:

- Ajuntament de Calvià: signat.
- Ajuntament de Palma: signat.
- Ajuntament d'Eivissa: signat.
- Ajuntament de Lloseta: aquest ajuntament demanà la

declaració d'Àrea de rehabilitació integrada en base al Decret
autonòmic 39/91, de 2 de maig, i tenint en compte que a l'esmentat
ajuntament se'l va informar de la conveniència de sol•licitar-ho en
base al Reial Decret 2190/1995, de 28 de desembre, i estant-hi
d'acord l'ajuntament, estam a l'espera de la documentació per a la
tramitació del conveni.

- Ajuntament d'Alaior: es troba en tramitació per
incloure'l al conveni d'Àrea de rehabilitació integrada per al 1998.

Palma, 18 de febrer del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 188/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a convenis signats
amb ajuntaments per declaració d'Àrea de rehabilitació integrada.
(BOPIB núm. 139 de 23 de gener del 1998).

S'han declarat àrees de rehabilitació integrada en base al
que s'estableix al Reial Decret 2190/95, de 28 de desembre, als
ajuntaments d'Eivissa, de Palma, d'Alcúdia i de Calvià.

- Conveni Ajuntament de Calvià, signat dia 18 de desembre del
1997.
Subvenció del Ministeri de Foment: 35.040.000 ptes. 30%. Cost
total de les actuacions: 116.800.000 ptes.

- Conveni Ajuntament d'Alcúdia.
Subvenció del Ministeri de Foment: 35.010.000 ptes. 30%. Cost
total de les actuacions: 116.700.000 ptes.

- Conveni Ajuntament d'Eivissa, signat dia 11 de novembre del
1997.
Subvenció del Ministeri de Foment: 31.191.294 ptes. 30%. Cost
total de les actuacions: 77.978.236 ptes.

- Conveni Ajuntament de Palma, signat dia 27 de novembre del
1997. El conveni està finançat d'acord amb les anualitats del 1997,
1998 i 1999, i és susceptible de reajustaments en funció del grau
d'execució del conveni. D'aquesta manera, per a l'any 1997 li
corresponent 117.174.777 pessetes de subvenció: per a l'any 1998,
201.932.597 pessetes; i per a l'any 1999 l'import és de
183.058.612 pessetes. Això fa un total de 502.165.986 pessetes de
subvenció per part del Ministeri de Foment, amb un cost total de
les actuacions de 1.255.414.966 pessetes.

Palma, 27 de febrer del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 189/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Maria Barceló, relativa a ajudes concedides pel
foment de mètodes de producció agrària compatibles amb la
producció de les zones humides. (BOPIB núm. 139 de 23 de gener
del 1998).

S'indica la relació de les sol•licituds. La superfície
sol•licitada és la suma de la demanada en les distintes línies. Les
sol•licituds encara estan en tràmit d'estudi, per tant no se n'ha
concedit cap.

* Palma.
Sol•licituds: 1
Superfície sol•licitada: 763 ha.
Inversió sol•licitada: 3.1145.070 pessetes.

* Felanitx.
Sol•licituds: 1
Superfície sol•licitada: 4 ha.
Inversió sol•licitada: ----------

* Santanyí.
Sol•licituds: 32
Superfície sol•licitada: 3.611 ha.
Inversió sol•licitada: 23.865.480 pessetes.

* Ciutadella.
Sol•licituds: 3
Superfície sol•licitada: 1.594 ha.
Inversió sol•licitada: ----------

* Maó.
Sol•licituds: 2
Superfície sol•licitada: 910 ha.
Inversió sol•licitada: ----------

Palma, 18 de març del 1998.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 219/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Eberhard Grosske, relativa a professors especialistes a
educació primària a les illes d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
141 de 4 de febrer del 1998).

La dotació de professorat especialista d'anglès, francès,
educació física i música a les illes d'Eivissa i Formentera durant el
curs 1997/1998, que cobreixen les necessitats educatives
fonamentals d'ambdues illes, és la que figura al document que
s'adjunta.

Palma, 12 de maig del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

El document adjunt esmentat a la resposta queda dipositat
al Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra, a disposició
de tots els senyors diputats.
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Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 286/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la contractació de la gestió de
la comunicació publicitària del Govern balear. (BOPIB núm. 141
de 4 de febrer del 1998).

Aquesta pregunta ja ha estat contestada dins el termini
assenyalat, amb la pregunta RGE núm. 7480/97, formulada també
pel mateix diputat.

Palma, 3 de febrer del 1998.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 291/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a despeses de la Pista
d'Aventures celebrada a Menorca. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer
del 1998).

Les despeses de la Pista d'Aventures de Menorca
1997/1998 varen ser les següents:

Despeses de personal: 383.479 pessetes.
Muntatge pista: 4.113.829 pessetes.
Serveis professionals: 104.066 pessetes.
Transports i fletes: 302.534 pessetes.
Assegurances: 52.080 pessetes.
Despeses publicitat: 656.114 pessetes.
Subministraments: 397.646 pessetes.
Seguretat, neteja i hostesses: 1.025.196 pessetes.
Desplaçaments, estances, hores extres: 695.500 pessetes.
Cànon estructura general: 1.285.020 pessetes.
Monitors: 1.576.750 pessetes.

Palma, 25 de febrer del 1998.
El director general de Fires i Congressos de Balears, SA.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 292/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a aportació del Consell Insular
de Mallorca a la realització de la Pista d'Aventures celebrada a
Mallorca. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998).

El Consell Insular de Mallorca no va aportar cap
quantitat per a la realització de la Pista d'Aventures de Mallorca
1997-1998.

L'aportació del Consell Insular de Mallorca, així com les
dels ajuntaments de l'illa serviren per abaratir el cost del preu de
l'entrada de venda pública a la Pista.

Palma, 25 de febrer del 1998.
El director general de Fires i Congressos de Balears, SA.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 293/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a assistència a la Pista d'Aventures
celebrada a Menorca. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998).

L'assistència comptabilitzada com entrades de pagament
a la 1ª edició de la Pista d'Aventures de Menorca (1997/1998) va ser
de 7.517 persones.

Palma, 25 de febrer del 1998.
El director general de Fires i Congressos de Balears, SA.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 294/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ingressos a la celebració de la
Pista d'Aventures celebrada a Menorca. (BOPIB núm. 141 de 4 de
febrer del 1998).

Els ingressos de la Pista d'Aventures de Menorca
1997/1998 varen ser els següents:

Entrades: 2.330.654 pessetes.
Publicitat: 1.200.000 pessetes.
Venda d'estands: 480.000 pessetes.
Venda de jocs: 1.800.000 pessetes.
Serveis complementaris: 274.485 pessetes.
Guarda-roba: 34.019 pessetes.
Subvenció Consell Insular de Menorca: 1.200.000 pessetes.

Subvenció ajuntaments: 1.200.000 pessetes.
Aportació CAIB: 1.576.750 pessetes.

Palma, 25 de febrer del 1998.
El director general de Fires i Congressos de Balears, SA.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 297/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a la no publicació del Decret de la
transferència en matèria d'educació no universitària. (BOPIB núm.
141 de 4 de febrer del 1998).

El Reial Decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre
traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament
no universitari, ha estat publicat al BOE núm. 14, del divendres 16
de gener del 1998.

Palma, 7 de maig del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 597/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Balanzat, relativa a expedients incoats pel Govern per
incompliment de la Llei 5/90. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del
1998).
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S'han obert durant l'any 1997 set expedients
sancionadors i s'han executat vuit expedients.

Palma, 20 de març del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 598/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Balanzat, relativa a ajudes per inversions en
energies renovables. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra,
a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 599/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a carnet jove 1998-99.
(BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998).

Atès que en aquests moments es realitza la renovació
dels convenis subscrits durant la campanya Carnet Jove 94-97 i
l'ampliació cap a nous sectors, els convenis signats rebuts fins a la
data són els següents:

MALLORCA:

Alaró, 1. Alcúdia, 3. Andratx, 2. Búger, 1. Calvià, 12.
Campos, 3. Capdepera, 3. Consell, 1. Estellencs, 1. Felanitx, 2.
Inca, 6. Lloseta, 2. Llucmajor, 1. Marratxí, 1. Muro, 1. Palma, 85.
Pollença, 5. Santa Margalida, 1. Sa Pobla, 1. Sant Llorenç des
Cardassar, 3. Santanyí, 2. Sóller, 2. Son Cervera, 2. Valldemossa,
1. Manacor, 7.

MENORCA:

Alaior, 1. Ciutadella, 5. Es Mercadal, 1. Maó, 4.

EIVISSA I FORMENTERA:

Eivissa, 1. Sant Antoni, 1.

Palma, 20 de febrer del 1998.
El director general de Joventut i Família.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 600/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a joves titulars de carnet jove
1998-99. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998).

Atès que la nova campanya Carnet Jove 98-99 s'ha
presentat recentment i que en aquests moments es posa en
funcionament el sistema de sol•licitud de la targeta, no hi ha cap
titular del Carnet Jove 98-99.

Palma, 20 de febrer del 1998.
El director general de Joventut i Família.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 601/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa al Pla Q. (BOPIB núm. 141 de 4
de febrer del 1998).

Les zones turístiques que participaran i s'incorporarán al
Pla "Q" dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
són: Calvià, zona nord de Mallorca, Cala Millor, Portocristo-Cales
de Mallorca, Platja de Palma, Menorca, Eivissa i Formentera.

Palma, 11 de febrer del 1998.
El conseller de Turisme:
José M. González i Ortea.

Ordre de Publicació
AA) 

A les preguntes RGE núms. 646/98, 647/98, 648/98 i
649/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicent Tur, relatives al
Decret 174/96. (BOPIB núm. 141 de 4 de febrer del 1998).

En relació a les accions cofinançades entre el Govern
balear i el FSE durant l'any 1997, s'estan elaborant les sol•licituds
de pagament final i les propostes de modificació corresponents als
programes operatius dels objectius 2, 3 i 5b), que s'han de presentar
davant la Unitat Administradora del Fons Social Europeu, del
Ministeri de Treball i SS, el termini de presentació de les quals és
el 30 d'abril del 1998.

Ateses les sol•licituds de resposta escrita formulades, es
considera convenient remetre al Sr. Diputat les dades definitives
quan aquestes s'hagin comunicat a la unitat responsable.

Palma, 5 de febrer del 1998.
El conseller de Treball:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 683/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Catalina Bover, relativa a joves titulars usuaris del SAD
que han emprat els serveix de la Bonanova. (BOPIB núm. 142 de 6
de febrer del 1998).

No hi ha hagut cap usuari del Servei d'Ajuda a Domicili
que hagi utilitzat els serveis de la residència La Bonanova.

Palma, 11 de març del 1998.
El director gerent de l'IBAS.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 684/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Catalina Bover, relativa a deficiències del servei del SAD.
(BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

No es va produir cap deficiència en els casos en què es va
prestar el Servei d'Ajuda a Domicili. El retard en la prestació de
determinats serveis es va normalitzar en els cinc dies hàbils
següents.

Palma, 11 de març del 1998.
El director gerent de l'IBAS.
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Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 685/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a control de qualitat del
servei del SAD. (BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

L'IBAS controla la prestació del Servei d'Ajuda a
Domicili amb els instruments que estableixen les clàusules de
prescripcions tècniques, i que es poden resumir en un estricte
seguiment de l'activitat del Servei per part del personal tècnic de
l'IBAS mitjançant:

- comissions quinzenals de seguiment,
- visites als beneficiaris del SAD,
- enquesta sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris,
- justificants d'assistència d'ajuda a domicili pel qual,
mensualment, els beneficiaris certifiquen que han rebut
satisfactòriament el servei (s'adjunta una còpia de l'imprès),
- tots els beneficiaris o els seus familiars saben que poden dirigir-
se a l'IBAS per manifestar les seves lloances, queixes i/o peticions
sobre la prestació del SAD.

Palma, 11 de març del 1998.
El director gerent de l'IBAS.

La còpia de l'imprès esmentada a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major de la Cambra,
a disposició de tots els senyors diputats.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 686/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a valoració econòmica de
la manca de servei als usuaris del SAD. (BOPIB núm. 142 de 6 de
febrer del 1998).

Com que no s'ha produït cap demanda o reclamació
escrita per part dels usuaris del Servei d'Ajuda a Domicili per la
prestació d'aquest servei, no escau valorar aquesta situació.

Palma, 11 de març del 1998.
El director gerent de l'IBAS.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 687/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a usuaris del SAD que han
quedat desatesos a causa del canvi de gestió d'aquest servei.
(BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

S'ha produït qualque retard en la continuació del servei
en un nombre reduït de beneficiaris que, concretament i durant els
tres primers dies, foren de 86, 68 i 63, respectivament. A tots ells
se'ls va oferir la possibilitat d'ocupar temporalment una plaça a la
Residència de Tercera Edat La Bonanova. Tot i això, no es va
rebre cap resposta afirmativa a aquest oferiment. Per una altra
part, els serveis de l'IBAS varen prioritzar la prestació del SAD
als casos que poguessin estar en una situació de desatenció
familiar.

Palma, 11 de març del 1998.
El director gerent de l'IBAS.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 688/98, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Catalina Bover, relativa a causes que han motivat que
usuaris del SAD hagin queda desatesos. (BOPIB núm. 142 de 6 de
febrer del 1998).

Han vingut motivades per les dificultats de contractar
personal en les dates en què es va produir l'inici de les activitats.

Palma, 11 de març del 1998.
El director gerent de l'IBAS.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 690/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a actuacions irregulars de l'exdirector
general de Formació. (BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

El primer coneixement formal que el conseller de Treball
i Formació va tenir sobre que hi haguessin hagut tensions o malestar
entre el personal d'aquesta conselleria, fou quan va aparèixer a la
premsa la notícia d'una carta al director del Diario de Mallorca,
firmada per un grup de treballadors de la Conselleria de Treball i
Formació, la qual responia a les declaracions del Sr. Cubero en una
entrevista publicada en el mateix mitjà dies abans.

Aquest tema mancava d'actualitat i/o vigència per a la
Conselleria, ja que feia devers cinc mesos que havia presentat la
seva dimissió en el càrrec de director general de Formació.

Així i tot, quan es va intentar aclarir el fons de les
manifestacions, el mateix personal va eludir proporcionar qualsevol
altra mena d'informació donant per tancada la situació de la
Conselleria.

Palma, 12 de juny del 1998.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 691/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a ingressos a les Illes Balears dels fons
comunitaris. (BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del 1998).

En primer lloc, s'entenen per Fons Estructurals, el Feder,
el Feoga-orientació i el FSE. Aquests tres fons participen en el
finançament dels denominats programes comunitaris d'acord amb
els objectius establerts en els reglaments.

Particularment, la Comunitat participa en els següents, pel
període 1994-1999: Objectiu 5B (1994-1999), Objectius 2 (1994-
1996), Objectiu 2 (1997-1999) i Objectiu 3.
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D'acord amb les decisions d'aplicació, el repartiment per
fons i objectius és el següent:

Objectiu 5B (en termes d'ajuda i ecus):

Feder Feoga FSE

1994 1.526.270 2.164.406 86.733
1995 1.590.727 2.034.454 145.704
1996 1.742.093 1.644.014 528.494
1997 2.617.172 2.771.230 3.961.548
1998 2.335.397 2.715.646 4.171.446
1999 1.738.561 3.055.124 4.296.076

Objectiu 2 (1994-1996) (en termes d'ajuda i ecus):

Feder FSE
1994 18.000 0
1995 1.246.000 194.000
1996 6.496.000 748.000

Objectiu 2 (1997-1999) (en termes d'ajuda i ecus):

Feder FSE
1997 4.039.007 922.994
1998 4.188.007 658.503
1999 4.347.005 658.503

Objectiu 3 (en termes d'ajuda i ecus):

FSE
1994 2.042.000
1995 2.042.000
1996 2.144.000
1997 2.185.000
1998 2.226.000
1999 2.247.000

Pel fet d'haver estat expressades les quantitats anteriors
en termes d'ajuda en el format concret en què s'han sistematitzat
i sobta un criteri de "devengo", queden contestades
automàticament en bloc totes les preguntes realitzades dins la
pregunta parlamentària, sense perjudici que per decisions de la
Comissió, prèvia concertació amb l'Estat espanyol, es poden
realitzar les execucions més enllà de la data de tancament de
compromisos. Aquesta execució, a la vegada, es pot veure
incidida per reprogramacions també decidides per la Comissió,
abans de la data de tancament de compromisos.

En relació amb el Fons de Cohesió, cal destriar entre les
"carteres" següents:

"Cartera de 1995/1996" (que contempla els anus 95, 96, 97) en
termes d'ajuda:

1995 1.096.747 ecu
1996 958.253 ecu
1997 1.073.097 ecu

"Cartera de 1995" (que contempla els anys 95 i 96) en termes
d'ajuda:

1995 3.233.060 ecu
1996 3.476.525 ecu

"Cartera de 1997/1999" (que contempla els anys 97, 98, 99 i està
pendent d'aprovació) en termes d'ajuda: 15.497.006 ecu (quantitat
provisional).

Les observacions anteriors també són d'aplicació aquí,
amb la diferència que l'anomenada "cartera de 1995" està pròxima
a ser "tancada" per la Comissió.

Palma, 26 de febrer del 1998.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb l'empresa
Isba (RGE núm. 3180/98). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de juny del 1998, conformement amb l'establert  per l'article
51 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3180/98, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una
comissió no permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en
relació amb l'empresa Isba.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a acord entre la Institució i el personal per a l'any

1998.

Clàusula primera.-

1.- El present acord serà d'aplicació a totes les persones
que percebin retribucions amb càrrec al Capítol I de la Secció 02
Parlament, exceptuant-ne el personal laboral, que podrà adherir-s’hi
mitjançant escrit.

2.- La vigència del present acord serà de l'1 de gener al 31
de desembre del 1998, i s'entendrà prorrogat fins a la signatura d'un
nou acord.

Clàusula segona.-

1.- Si n'hi hagués, l'increment de les retribucions per al
1998 serà el previst i aprovat amb caràcter general per a
l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. En cas d'aprovacions d'altres millores retributives
per a les esmentades Administracions, aquestes seran d'aplicació al
personal del Parlament.
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2.- En cas que l'IPC 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.

3.- A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat
a la sessió de la Mesa del Parlament de dia 16.11.94, en relació a
la paga de desembre de 1994. El disposat al present apartat serà
d'aplicació a totes les persones que percebin retribucions amb
càrrec al Capítol I de la Secció 02 Parlament. Per al 1999,
s'aplicarà l'establert a la Clàusula Segona punt quatre de l'acord
entre la Institució i el Personal per al 1997, pel que fa al personal
funcionari i eventual de la Cambra.

Clàusula tercera.-

1.- Es procedirà a l'obertura d'una mesa de negociació
per a l'estudi i revisió, si pertoca, de la relació de llocs de treball
i dels complements específics i de productivitat.

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 del Parlament, a proposta de
l'Oficialia Major, podrà considerar serveis extraordinaris els que,
realitzats 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 voluntària i
podrà compensar-se:

a) Amb temps de descans.
b) Mitjançant gratificació econòmica.

Les quantitats fixades per grups són:

- Grup A................   4.000 PTA/hora.
- Grup B................   3.500 PTA/hora.
- Grup C................   3.000 PTA/hora.
- Grup D................   2.500 PTA/hora.

La quantia de les hores extraordinàries s'ha
d'incrementar cada exercici pressupostari d'acord amb l'increment
de l'IPC.

Aquestes quantitats s'incrementaran un 30% si es
realitzen en horari nocturn (a partir de les 22:00h.) i en un 30%
més si es realitzen en horari festiu.

El personal del servei de neteja, exclusivament als
efectes d'hores extraordinàries, s'entendrà assimilat al Grup D.

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 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.

La Junta de Personal serà informada trimestralment dels
serveis extraordinaris retribuïts econòmicament o compensats amb
temps de descans i de les causes que els han motivat.

3.- Quan s'encomani al personal, sempre per causes
justificades, una funció superior a la corresponent a la seva
categoria professional, percebrà la retribució corresponent a aquella
en tant es mantengui la situació mitjançant    gratificació.

4.- Es procedirà sense més pròrrogues a la redacció del
Reglament de Règim Interior, on es delimitaran les tasques
corresponents a cada lloc de treball.

Clàusula quarta.-

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

2.- D'acord amb els principis generals establerts al Decret
135/95, de 12 de desembre del 1995, de la Conselleria de la Funció
Pública de la CAIB, en el qual es regula l'acció social a favor de
funcionaris i personal laboral de la CAIB, 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 reconeguda
per la institució i l'edat mínima de 60 anys les ajudes següents:

            - Als 60 anys...............   2.050.000 PTA.
            - Als 61 anys...............   1.800.000 PTA.
            - Als 62 anys...............   1.400.000 PTA.
            - Als 63 anys...............   1.100.000 PTA.
            - Als 64 anys...............     800.000 PTA.

Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en
una, segons les disponibilitats pressupostàries.
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2.2.- Jubilació ordinària.  Se satisfarà a la persona
interessada la quantitat de tres-centes cinquanta mil pessetes
(350.000 PTA).

2.3- Bestretes ordinàries. 

2.3.1. 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
al 100% del sou líquid mensual, sempre que 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 es practiqui
qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia màxima de la
bestreta mensual serà igual al 100% del sou líquid mensual menys
la retenció assenyalada anteriorment.

2.3.2. El Parlament podrà concedir com a
bestreta l'import de fins a dues mensualitats íntegres o en el cas
que la quantitat resultant d'aquestes dues mensualitats sigui
inferior a 500.000 PTA es podrà concedir aquesta quantitat.
Aquestes bestretes hauran de ser reintegrades en un màxim de dos
anys, seran retengudes a la nòmina i no acreditaran cap tipus
d'interès.

2.4. Bestretes Extraordinàries. El personal de la cambra
tendrà dret a bestretes de fins a 6 mensualitats líquides o, en el cas
que la quantitat resultant d'aquestes 6 mensualitats sigui inferior
a 1.500.000 PTA, es podrà concedir aquesta quantitat per a
atendre necessitats de caràcter urgent, la reintegració de les quals
s'efectuarà en un període màxim de fins a 30 mensualitats i no
reportaran cap tipus d'interès. Tendran la consideració de
necessitats urgents les derivades de:

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

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

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

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

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

2.5.- Quan el sol.licitant ocupi una plaça amb una relació
de durada no indefinida, la concessió de bestretes extraordinàries
i ordinàries serà ponderada per la Mesa del Parlament i en cap cas
les mensualitats de reintegrament podran esser superiors a les
mensualitats que restin per acabar la seva relació amb la
Institució.

En tot cas, les bestretes tant ordinàries com
extraordinàries hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb
la Institució.

2.6.- Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en
què el funcionari o funcionària, cònjuge, fills, pares, germans, i
qualsevol altra persona que es trobi a càrrec directe del funcionari
o funcionària, es veiessin afectats d'una malaltia molt greu en
situació límit i que requerís desplaçaments i estades fora del territori
de la CAIB 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 de l’IPC 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 o funcionària, 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 o afectada no en fos el funcionari o funcionària i estigués
de baixa. La petició de la bestreta no serà condició imprescindible
per a disposar de la llicència extraordinària.

2.7. 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 PTA). 

Aquesta ajuda es concedirà a qualsevol altra persona a
càrrec de la qual hagués estat el personal de la cambra, sempre que
aquesta circumstància 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.

Clàusula sisena.-

Per a la concessió de les bestretes de 6 mensualitats així
com per a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. El beneficiat o
beneficiada 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.

Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Per poder accedir a les ajudes
socials s'haurà de presentar amb caràcter anual una declaració
jurada de les condicions socioeconòmiques dels membres de la
unitat familiar amb dret a la percepció de les ajudes, la declaració
s'haurà de presentar el mes de gener i serà requisit indispensable per
percebre-les. El personal està obligat a comunicar a la Junta de
Personal qualsevol incidència que signifiqui una modificació
d'aquells supòsits que permeten percebre les ajudes. 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 o interessada el motiu de la no aprovació, a
fi que faciliti les oportunes explicacions, per tal d'accedir a una nova
tramitació de la petició.
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El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:

- Pagament per mesos 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 o funcionària, 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 mes 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-), tenint en compte la
preferència del personal funcionari i laboral davant el personal que
ocupi una plaça de durada no indefinida.

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 que figuren a l'Annex de l'Acord per a 1998.

En el cas que, iniciat 1999, no s'hagués signat un nou
acord entre la Institució i el personal, l'actual quedarà
automàticament prorrogat fins a la signatura d'un de nou, i
s'incrementaran les quantitats de l'annex d'ajudes socials amb el
percentatge corresponent a l'IPC.

Clàusula novena.-

1.- Les vacances del personal del Parlament són d'un
mes, o dels dies que en proporció corresponguin si el temps de
servei actiu és inferior a l'any complet. Als efectes del còmput de
les vacances, s'entén que el període d'un mes és equivalent a vint-
i-tres dies feiners, tant si es fan seguides com partides. En aquest
darrer cas, es poden partir en quatre períodes com a màxim,
cadascun dels quals ha de tenir una durada mínima de set dies
naturals.

2.- S'estableixen com a períodes prioritaris per a fer les
vacances el mes de gener, entre el 15 de juny i el 15 de setembre i
els períodes interlegislatures. Les persones responsables de les
unitats a les quals estiguin adscrits funcionalment els treballadors o
treballadores poden autoritzar també de fer-les fora d'aquests
períodes; per a la denegació de la sol.licitud, cal que la persona
responsable de la unitat orgànica justifiqui degudament a la
Oficialia Major que l'absència del funcionari o la funcionària
pertorba decisivament el funcionament del servei.

3.- Durant els períodes prioritaris de vacances, cada unitat
orgànica ha d'ésser atesa per un funcionari o funcionària com a
mínim, llevat que les necessitats del servei, justificades degudament
per la persona responsable corresponent a l'Oficialia Major,
determinin una altra cosa.

4.- Cada servei ha de confeccionar un pla de vacances per
als mesos d'estiu i trametre'l abans del 30 de maig a l'Oficialia
Major, que els ha de trametre a la Junta de Personal.

5.- Qualsevol excepció al que disposa aquest article ha
d'ésser expressament autoritzada per l'Oficialia Major, amb
l'informe previ de la persona responsable de la unitat orgànica
corresponent. 

Clàusula desena.-

El Parlament de les Illes Balears facilitarà l’accés del
personal funcionari al seu servei a les noves places que puguin
sorgir de la creació de la Sindicatura de Comptes i de la Sindicatura
de Greuges, dependents del Parlament de les Illes Balears.

Clàusula onzena.-

El Parlament de les Illes Balears, en col.laboració amb la
Junta de Personal, tendrà cura de les condicions de seguretat i
higiene en el treball, així com de les condicions ambientals més
adequades a cada una de les dependències de la cambra.

Clàusula dotzena.-

Protecció de la maternitat i la paternitat.

1.- Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-
se del lloc de feina, amb dret a remuneració, per a la realització
d'exàmens pre-natals i tècniques de preparació al part, amb l'avís
previ i amb justificació de la necessitat que sigui dins l'horari de
treball.

2.- El permís d'una hora diària per a lactància, s'amplia de
9 a 12 mesos.

Clàusula tretzena.-

1.- El Parlament facilitarà l'accés dels seus funcionaris als
cursos de formació o de perfeccionament, seminaris, etc., realitzats
dins o fora de l'àmbit de la Comunitat Autònoma, que tenguin o
puguin tenir relació amb el lloc de feina, acompanyat de l'informe
favorable del Cap de Servei. Així mateix, es donarà la màxima
publicitat a totes les comunicacions dirigides a la Cambra relatives
a cursos, i especialment als serveis que, per la temàtica que es tracti,
puguin esser els més interessats.
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2.- El Parlament promourà l'assistència del personal del
Parlament als cursos de formació que realitza l'IBAP, d'acord amb
les normes de l'IBAP.

Palma, 10 de maig del 1998.
Representants sindicals:
Pere A. Femenia i Roig.
Marcos Pieras i Guasp.
Jaume Riera i Pou.
Catalina Juan i Mas.
Catalina Palmer i Taura.
Per la institució:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

ANNEX D'AJUDES SOCIALS

1- Ajudes per fills entre 0 i 18 anys, 93.600 PTA anuals. Als
funcionaris que tenguin fills entre 0 i 3 anys aquesta quantitat
s'incrementarà fins a un màxim de 156.000 PTA anuals per cada
fill, sempre que presentin els justificants acreditatius de les
despeses d'educació infantil, actualment no subvencionada per
l'Estat, i preescolar (4-6 anys d'edat), sempre que es pugui
justificar documentalment no haver estat admès al centre públic
corresponent per zona.

2- Ajuda per nupcialitat 87.400 PTA.

3.1.- Ajudes per estudis universitaris i per estudis de formació
professional en centres oficials per als funcionaris, cònjuge, o fills,
fins a 87.400 PTA anuals. Aquesta ajuda s'incrementarà en 62.400
PTA per als estudis que forçosament s'hagin de cursar fora de
Mallorca. Si el pagament de la matrícula s'efectua en dos o més
terminis, s'haurà de cursar l'ajuda un cop finalitzat el pagament.
Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció de l'ajuda per
fills. 

Per compensació de les despeses realitzades en llibres
per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula, fins a 31.200
PTA anuals.

Ajuda per cursos de perfeccionament dels estudis
universitaris, realitzats en centres oficials o reconeguts per alguna
universitat, per al personal de la cambra fins a 87.400 PTA anuals.

3.2.- Ajuda per estudis dels fills dels funcionaris: Aquesta
modalitat té per objecte col•laborar en les despeses dels fills dels
funcionaris en servei actiu, i s'hi assignarà una sola ajuda pel
mateix curs.

Per beneficiar-se d'aquesta ajuda hauran de complir-se
els següents requisits:

a) Cursar estudis d'educació infantil, educació primària,
educació secundària, EGB i BUP.

b) No gaudir de beques o ajudes d'altres organismes per
a la mateixa finalitat.

La quantia de l'ajuda serà per a l'adquisició de llibres i
material necessari per al desenvolupament del curs escolar, prèvia
justificació, i per un import màxim de 18.700 PTA per fill.

4- Ajudes per altres estudis i adquisició de llibres i material
necessari dels cursos, si la Junta de Personal considera que tenen o
podran tenir relació amb la feina del funcionari o funcionària, fins
a 44.000 PTA anuals.

5- Ajuda per estudis i adquisició de llibres i material necessari per
al desenvolupament dels cursos de la llengua catalana i de les altres
de la Unió Europea per al funcionari o funcionària, cònjuge i fills,
fins a 20.000 PTA anuals.

6- Ajudes sanitàries:

    6-1. Ajudes per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques:
     

   - Fins a 81.000 PTA 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
104.000 PTA per any i membre de la unitat familiar, llevat de casos
extraordinaris a valorar per la Junta. 

6-2. Ajuda per ortodòncia:

- Fins a 81.000 PTA 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 104.000
PTA per any i membre de la unitat familiar, llevat de casos
extraordinaris a valorar per la Junta.

6-3. Per a pròtesis oftalmològiques fins a un màxim de
44.000 PTA anuals per a cada membre de la unitat familiar
(funcionari o funcionària, cònjuge i fills).
     

6-4. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un
màxim de 50.000 PTA anuals per a cada membre de la unitat
familiar (funcionari o funcionària, cònjuge i fills).

6-5.- Per a material ortopèdic fins a un màxim de 20.000
PTA anuals per a cada membre de la unitat familiar (funcionari o
funcionària, cònjuge i fills).
     

6-6. Per altres tipus de tractaments especials i
excepcionals, 44.000 PTA. 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 104.000 PTA anuals per a cada
membre de la unitat familiar (funcionari o funcionària, cònjuge i
fills).

6-7. Ajudes per discapacitats, fins a 37.000 PTA 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 o funcionària,
reconeguda aquesta per qualsevol organisme oficial i sempre que no
es rebin altres ajudes oficials.     

6-8. Per revisió ginecològica, fins a 19.000 PTA anuals.

7.- Les sol•licituds d'ajuda es presentaran dins el mateix any en què
s'ha produït la despesa. Un cop finalitzat l'any, es disposarà d'una
pròrroga de 30 dies per a la presentació de les sol•licituds,
exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà la Junta de
Personal.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 162.

- Pàgs. 4600 i 4607.
La resposta de l'apartat AA) s'ha de suprimir, ja que es troba
repetida.
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