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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 172/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a raons de la manca de
serveis d'assistència domiciliària. (BOPIB núm. 139 de 23 de
gener del 1998).

Entenem que la pregunta parlamentària va dirigida a
l'Ibas i no a l'Isbas, sigles que desconeixem.

Pel que fa a la pregunta en si i en no concretar la
referència del temps, el lloc o la forma de la pretesa falta de
serveis d'assistència, lamentam no poder-la contestar.

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 770/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa al
col•leccionables patrocinats i editats per la Conselleria d'Economia
i Hisenda durant l'any 1997. (BOPIB núm. 144 de 17 de febrer del
1998).

La Conselleria d'Economia i Hisenda no ha patrocinat
cap col•leccionable durant l'any 1997.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1605/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa al cost de la publicitat
del Conveni de Carreteres que es projecta a les sales de cinema.
(BOPIB núm. 149 de 20 de març del 1998).

La quantitat destinada a informar els ciutadans sobre el
Conveni de carreteres, signat entre el Govern balear i el Ministeri
de Foment, mitjançant anuncis publicitaris a les sales de cinema
de la nostra comunitat puja a la quantitat de 857.000 pessetes
(IVA exclòs).

Palma, 22 d'abril del 1998.
El conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2037/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa al finançament íntegre
dels centres de salut (Menorca). (BOPIB núm. 153 de 24 d'abril del
1998).

La Conselleria de Sanitat i Consum va signar l'any 1996
uns convenis de col•laboració per a la construcció i rehabilitació de
centres sanitaris amb els ajuntaments de Sant Lluís, Es Mercadal i
Ferreries. Els tres centres sanitaris ja s'han inaugurat. El seu
finançament es fa per l'anomenat Pla 10, previst en els convenis
signats i compta amb l'aprovació dels tres ajuntaments i del Consell
de Govern.

Palma, 14 de setembre del 1998.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2713/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a l'antic ambulatori de
Ciutadella. (BOPIB núm. 156 de 12 de maig del 1998).

El Consell Insular de Menorca ha adquirit l'edifici de
l'antic ambulatori de Ciutadella. La Conselleria de Sanitat i Consum
té previst de col•laborar en les obres de rehabilitació i adequació
per, posteriorment, instal•lar-hi les dependències de la Conselleria
a una part de l'edifici per a la descentralització dels seus serveis a
l'illa de Menorca.

Palma, 14 de setembre del 1998.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2891/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a nòmina pagada el mes de
gener al personal docent de la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm.
158 de 27 de maig del 1998).

L'import de la nòmina pagada el mes de gener
corresponent al personal funcionari docent de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports és de 2.025,040.863 pessetes.

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2892/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa als pressuposts destinats entre
1991 i 1996 per la lluita directa o indirecta contra la ludopatia.
(BOPIB núm. 158 de 27 de maig del 1998).

En aquesta conselleria no hi ha cap partida directa o
indirecta destinada a la lluita contra la ludopatia.

Palma, 14 de setembre del 1998.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3213/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, relativa als trasllats de
persones mortes als hospitals de Mallorca. (BOPIB núm. 163 de 3
de juliol del 1998).
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Fins avui no s'ha presentat cap sol•licitud d'ajut per al
trasllat de persones mortes als hospitals de Mallorca i residents a
les illes menors. L'ordre que regula els ajuts va vigir dia 10 de
juny d'enguany.

Palma, 14 de setembre del 1998.
El conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3358/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a nombre d'immobles
inclosos al registre especial d'aprofitament per torns. (BOPIB núm.
164 de 13 de juliol del 1998).

En aquests moments el nombre d'immobles a l'illa de
Mallorca és de 15, en fase de sol•licitud, que totalitzen 4.869
places.
 

Palma, 24 d'agost del 1998.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3361/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a instal•lacions esportives
pròpies del Govern balear. (BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del
1998).

El Govern balear, atès el que disposa el Decret 4101/82,
de 29 de desembre, pel qual es fan les transferències de
competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat al
Consell General Interinsular, té com a pròpies les instal•lacions
següents:

Mallorca:
Escola Nacional de Vela Calanova.
Poliesportiu Príncipes de España.

Menorca:
Cap.

Eivissa:
Cap.

 
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3362/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila, relativa a inversions en
instal•lacions esportives. (BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del
1998).

Les instal•lacions esportives en matèria d'instal•lacions
que el Govern balear ha desenvolupat en els anys 1995, 1996 i
1997 són les següents:

Any: 1995. Instal•lació: Poliesportiu de Sóller (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 23.038.000.

Any: 1995. Instal•lació: Poliesportiu d'es Mitjorn Gran
(Pla EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 10.389.000.

Any: 1996. Instal•lació: Remodelació de la piscina de 50
metres del Poliesportiu Príncipes de España. (USI 99). Titular:
CAIB. Quantia: 39.701.909.

Any: 1996. Instal•lació: Reforma del pavelló cobert del
Poliesportiu Príncipes de España. Titular: CAIB. Quantia:
18.323.197.

Any: 1996. Instal•lació: Reforma de l'Escola de Vela de
Calanova. Titular: CAIB. Quantia: 24.412.000.

Any: 1996. Instal•lació: Piscina de Ciutadella, conveni
amb el Consell Insular de Menorca. Titular: Ajuntament. Quantia:
25.000.000.

Any: 1996. Instal•lació: Poliesportiu de Campos (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 49.466.000.

Any: 1996. Instal•lació: Poliesportiu de Valldemossa (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 15.786.116.

Any: 1997. Instal•lació: Remodelació de les oficines de la
residència d'alumnes de l'Escola de Vela Calanova. Titular: CAIB.

Any: 1997. Instal•lació: Remodelació de l'edifici
d'oficines de l'Escola de Vela Calanova. Titular: CAIB. Quantia:
33.965.000.

Any: 1997. Instal•lació: Poliesportiu de Capdepera (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 67.365.217.

Any: 1997. Instal•lació: Poliesportiu de Lloseta (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 49.466.000.

Any: 1997. Instal•lació: Poliesportiu de Formentera (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 14.869.000.

Any: 1997. Instal•lació: Poliesportiu de Sant Llorenç des
Cardassar (Pla EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 49.466.000.

Any: 1998. Instal•lació: Construcció d'un magatzem de
vaixells. Titular: CAIB. Quantia: 25.536.834.

Any: 1998. Instal•lació: Construcció del centre de
tecnificació de vela a l'Escola de Vela Calanova (USI 99). Titular:
CAIB. Quantia: 175.311.462.

Any: 1998. Instal•lació: Poliesportiu de Santa Eulàlia (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 67.368.217.

Any: 1998. Instal•lació: Poliesportiu d'Andratx (Pla
EEFCE). Titular: Ajuntament. Quantia: 67.368.217.

Any: 1998. Instal•lació: Construcció de l'estadi de Son
Moix (Palma). Titular: Ajuntament. Quantia: 775.000.000
(Universiada 99).



4836 BOPIB núm.173 - 28 de setembre del 1998

Any: 1998. Instal•lació: Construcció d'un pavelló de
gimnàstica amb àrea multifuncional al Poliesportiu Príncipes de
España. Titular: CAIB. Quantia: 231.930.123.

Any: 1998. Instal•lació: Construcció d'una piscina
coberta al Poliesportiu Príncipes de España. Titular: CAIB.
Quantia: 272.547.774.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3377/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a aportacions econòmiques del
Govern balear a la celebració del campionat d'Espanya femení de
tennis i al torneig Mallorca Open. (BOPIB núm. 164 de 13 de
juliol del 1998).

1. El Govern balear aporta al campionat d'Espanya de
tennis femení, d'una banda, a través de la Direcció General
d'Esports i mitjançant el conveni per al desenvolupament de grans
esdeveniments, un total d'1.597.421 pessetes; d'altra banda, a
través de l'Institut Balear de Promoció del Turisme, un milió de
pessetes.

2. L'aportació que el Govern balear ha de disposar per al
torneig Mallorca Open de tennis es farà a través de l'Institut
Balear de Promoció del Turisme i està prevista la quantitat de 75
milions de pessetes.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3443/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'accidentalitat laboral en
empreses de treball temporal. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del
1998).
 

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3444/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa als contractes de posada a
disposició de treballadors d'empreses de treball temporal el 1997
i primer semestre del 1998. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del
1998).
 

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3445/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a les empreses de treball
temporal radicades a les Illes Balears. (BOPIB núm. 167 de 31 de
juliol del 1998).
 

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3446/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a durada dels contractes de posada
a disposició. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

L'article 16 del Reial Decret 4/1995, de 13 de gener, pel
qual es desplega la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen
les empreses de treball temporal, institucionalitza les obligacions
d'informació a l'Administració.

El punt 1 de l'article esmentat especifica que l'empresari
està obligat a trametre, en els 10 primers dies de cada mes a
l'autoritat laboral que li hagi concedit l'autorització i en el model de
l'annex número 4, una relació dels contractes de posada a disposició
on consti:

a) Nom, núm. d'identificació fiscal i codi de compte de
cotització a la Seguretat Social de les empreses usuàries.

b) Nombre de contractes signats amb cadascuna,
desglossat per supòsits de celebració, de conformitat amb l'article
6.2 de la Llei 14/1994, d'1 de juny.

c) Nombre total de treballadors posats a disposició de les
empreses usuàries, amb independència del nombre de contractes de
posada a disposició celebrats amb cadascun.

Aquesta documentació també es trametrà en el cas que
l'empresa no hagi formalitzat contractes de posada a disposició,
fent-hi constar aquesta circumstància.

L'apartat 2 de l'article 16 indica que l'empresari està
obligat a comunicar a l'autoritat laboral, en els quinze dies següents
a la seva producció o, si de cas en manca, notificació de la
inscripció en el registre mercantil corresponent o registre de
cooperatives, els actes següents:

a) El canvi de titularitat i de domicili de l'empresa.
b) El canvi de persones que ocupin càrrecs de direcció o

siguin membres dels òrgans d'administració en les empreses que
tinguin la forma jurídica de societat, indicant-hi les seves dades
identificatives.

c) L'obertura de nous centres de treball.
d) El cessament en l'activitat com a empresa de treball

temporal.

Conseqüentment, la legislació sobre empreses de treball
temporal no obliga les empreses a comunicar a l'Administració la
durada mitjana dels contractes de posada a disposició.
 

Palma, 2 de setembre del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3447/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a conversió de contractes de posada
a disposició en indefinits. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del
1998).
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L'article 16 del Reial Decret 4/1995, de 13 de gener, pel
qual es desplega la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es
regulen les empreses de treball temporal, institucionalitza les
obligacions d'informació a l'Administració.

El punt 1 de l'article esmentat especifica que l'empresari
està obligat a trametre, en els 10 primers dies de cada mes a
l'autoritat laboral que li hagi concedit l'autorització i en el model
de l'annex número 4, una relació dels contractes de posada a
disposició on consti:

a) Nom, núm. d'identificació fiscal i codi de compte de
cotització a la Seguretat Social de les empreses usuàries.

b) Nombre de contractes signats amb cadascuna,
desglossat per supòsits de celebració, de conformitat amb l'article
6.2 de la Llei 14/1994, d'1 de juny.

c) Nombre total de treballadors posats a disposició de les
empreses usuàries, amb independència del nombre de contractes
de posada a disposició celebrats amb cadascun.

Aquesta documentació també es trametrà en el cas que
l'empresa no hagi formalitzat contractes de posada a disposició,
fent-hi constar aquesta circumstància.

L'apartat 2 de l'article 16 indica que l'empresari està
obligat a comunicar a l'autoritat laboral, en els quinze dies
següents a la seva producció o, si de cas en manca, notificació de
la inscripció en el registre mercantil corresponent o registre de
cooperatives, els actes següents:

a) El canvi de titularitat i de domicili de l'empresa.
b) El canvi de persones que ocupin càrrecs de direcció

o siguin membres dels òrgans d'administració en les empreses que
tinguin la forma jurídica de societat, indicant-hi les seves dades
identificatives.

c) L'obertura de nous centres de treball.
d) El cessament en l'activitat com a empresa de treball

temporal.

Conseqüentment, la legislació sobre empreses de treball
temporal no obliga les empreses a comunicar a l'Administració la
durada mitjana dels contractes de posada a disposició.
 

Palma, 2 de setembre del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3448/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a formació dels treballadors i
les treballadores de les empreses de treball temporal. (BOPIB núm.
167 de 31 de juliol del 1998).

L'article 4 de la Llei d'empreses de treball temporal
obliga l'autoritat laboral competent a fer un seguiment exhaustiu
pel que fa a l'obligació de formació dels treballadors.

Després d'haver rebut l'autorització inicial d'un any, es pot
prorrogar per dos períodes successius iguals, sempre que es presenti
la sol•licitud amb una antelació mínima de tres mesos abans que
acabin cadascun d'aquests períodes i l'empresa hagi acomplert les
obligacions establertes legalment. L'empresa ha d'adjuntar a la
sol•licitud de pròrroga la documentació següent:

a) Documentació que acrediti estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals de seguretat social.

b) Documentació acreditativa d'haver actualitzat la
garantia financera.

c) Justificació d'haver destinat, en l'exercici econòmic
immediatament anterior al que es formula la sol•licitud de pròrroga,
l'1% de la massa salarial a la formació dels treballadors contractats
per ser cedits a empreses usuàries.

d) Declaració de les despeses de personal reflectides en el
compte de pèrdues i guanys de l'exercici econòmic immediatament
anterior a formular la sol•licitud de pròrroga, desglossades segons
l'estructura exigida pel Pla General de Comptabilitat.

Conseqüentment, la Conselleria de Treball i Formació
comprova la veracitat de totes aquestes dades de cada empresa de
treball temporal abans de resoldre l'autorització inicial o una de les
dues pròrrogues que estipula la Llei, pels diferents mitjans
documentals que recull la legislació i, si és procedent, a través de la
comprovació efectiva de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Si no s'acompleix cada un dels requisits, la Direcció General de
Treball no atorga l'autorització inicial o una de les pròrrogues.
 

Palma, 24 d'agost del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3449/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a tipologia dels contractes realitzats
per les ETT el 1997 i primer semestre del 1998. (BOPIB núm. 167 de
31 de juliol del 1998).
 

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3450/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a promoció de les empreses de treball
temporal als instituts de Menorca. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol
del 1998).

Les empreses de les Balears i les de la resta de l'Estat
poden dur a terme tots aquells actes de divulgació que els permeti
la legislació vigent. Les accions de divulgació presentades pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida no transgredeixen, de cap manera,
la normativa vigent sobre ETT; ara bé, si el Grup Parlamentari
coneix exactament quins preceptes legals han estat vulnerats, li
deman que ho comuniqui a la Inspecció de Treball per tal que actuï
en conseqüència.
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Per ara el Govern balear no expressa cap opinió al
respecte, atesa la llibertat i independència en què han de
desenvolupar-se les relacions laborals, mentre no hi hagi cap mena
d'il•legalitat.

Respecte a la vostra darrera pregunta i per acabar, vull
dir-vos que no hi ha cap previsió sobre aquest tema, llevat del que
fa referència a qüestions relacionades amb la prevenció dels riscs
laborals.
 

Palma, 2 de setembre del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3451/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a expedients a empreses de
treball temporal i a empreses usuàries. (BOPIB núm. 167 de 31 de
juliol del 1998).

A continuació es dóna la relació dels expedients per
possibles infraccions de la normativa que s'han iniciat l'any 1997
i el primer semestre del 1998 a empreses de treball temporal de les
Illes Balears i a empreses usuàries que els hagin contractat
treballadors i treballadores, i s'indica el motiu de l'expedient i la
resolució.

Any 1997.

ETT, 2 expedients; import: 600.000 pessetes.
Empreses usuàries, cap expedient.

1.- Exp. TB 165/97, import sanció 100.000 pessetes.
Motiu: Un treballador amb contracte eventual, contractat

per prestar serveis a l'empresa usuària, va treballar 101 hores
extraordinàries durant el període 10/03/97 a 30/04/97, cosa que
vulnera l'article 35.2 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors -BOE
del 29- que estableix el límit d'hores extraordinàries en 80 anuals,
en relació amb l'article 33.5 del segon conveni col•lectiu
d'empreses de treball temporal.

L'expedient es va resoldre el dia 23/09/97, es va
imposar la sanció i la resolució és ferma.

2.- Exp. TB 244/97, import sanció 500.000 pessetes.
Motiu: Els anys 1996 i 1997 va subscriure contractes

amb els treballadors per realitzar obres o serveis determinats a
diverses empreses usuàries sense identificar l'obra o servei pel
qual es contractava, cosa que vulnera l'article 2.1 del RD
2546/1994, de 29 de desembre, pel qual es regulen els contractes
de duració determinada -BOE del 26/01/95- el qual defineix
l'objecte del contracte com "la realització d'una obra o servei
determinats, amb autonomia i substantivat pròpies dins l'activitat
de l'empresa i l'execució dels quals, encara que limitada en el
temps, és en principi de durada incerta". Aquest article s'ha de
posar en relació amb l'article 14.2 paràgraf 2n. del primer conveni
col•lectiu ETT.F pel que fa als contractes de l'any 1996 i amb
l'article 16.2 paràgraf 2n. del segon conveni col•lectiu ETT.F
quant als contractes de l'any 1997.

En data 16/02/98 es va dictar resolució que imposava la
sanció. L'empresa va interposar recurs ordinari que s'ha desestimat
per resolució de 22/07/98, notificada el dia 28/07/98, que
exhaureix la via administrativa.

Primer semestre de l'any 1998.

ETT, 1 expedient; import: 51.000 pessetes.
Empreses usuàries, cap expedient.

Exp. TB 51/98, import sanció 51 pessetes.
Motiu: Haver pagat un salari inferior al pactat a una

treballadora contractada amb la modalitat de contracte eventual per
acumulació de tasques i/o comandes per prestar serveis a l'empresa
usuària, ja que va calcular el salari d'acord amb les hores
treballades, que van ser inferiors a les pactades per conveniència de
l'empresa usuària, i no sobre la base de les hores pactades. Això
vulnera el que disposa l'article 30 en relació amb l'article 4.2.f) del
RDL 1/1995, que estableix que el treballador conserva el dret al seu
salari encara que no pugui prestar els seus serveis per qüestions
imputables a l'empresari -art. 30 ET- i el dret dels treballadors a
percebre puntualment la remuneració pactada o legalment establerta
-4.2.f) ET. D'altra banda, l'article 25.2 del conveni col•lectiu
aplicable a les empreses de treball temporal disposa que els
treballadors amb contracte a temps parcial percebran el salari base
de conveni en proporció a la jornada pactada.

L'expedient es va resoldre el 25/05/98, es va imposar la
sanció i la resolució és ferma.
 

Palma, 2 de setembre del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3452/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a les inspeccions d'empreses
usuàries amb treballadors i treballadores contractats a empreses de
treball temporal. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

Les inspeccions realitzades a empreses usuàries de serveis
prestats per treballadors que provenen d'empreses de treball
temporal, no queden reflectides en cap apartat de l'estadística dels
òrgans de la Conselleria de Treball i Formació. Hem de recordar
que la normativa exigeix exclusivament el control administratiu i
documental de la labor feta per les empreses intermediadores.

Les actuacions fetes a les empreses usuàries queden
reflectides en altres apartats sense distingir la seva condició com a
tals i si la situació per la qual es dugué a terme la visita d'inspecció
(ocupació, seguretat social, seguretat i higiene), etc.
 

Palma, 2 de setembre del 1998.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3453/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a les resolucions de les
sol•licituds municipals de concessió d'autoritzacions per emissores de
radiodifusió amb modulació de freqüència. (BOPIB núm. 167 de 31
de juliol del 1998).
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La situació actual de les emissores de radiodifusió sonora
amb modulació de freqüència de caràcter local és la següent:

Marratxí. Pendent d'aprovació pel Consell de Govern.
Montuïri. Pendent de presentació de projecte tècnic.
Sant Xavier. Pendent de presentació de projecte tècnic.
Selva. Manca documentació de projecte tècnic.
 

Palma, 1 de setembre del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3454/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa al procés de concessió
d'emissores de radiodifusió de caràcter municipal d'acord amb el
Decret 86/1995. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

La situació actual de les emissores de radiodifusió
sonora amb modulació de freqüència de caràcter local, és la
següent:

Alaró. Pendent de presentació de projecte tècnic.
Alcúdia. Pendent d'inspecció tècnica.
Algaida. Correcció de projecte tècnic.
Artà. Pendent d'aprovació de projecte tècnic.
Calvià. Correcció de projecte tècnic.
Capdepera. Pendent d'aprovació de projecte tècnic.
Es Castell. Pendent de corregir mancances d'inspecció tècnica.
Inca. Correcció de projecte tècnic.
Marratxí. Pendent d'aprovació del Consell de Govern.
Montuïri. Pendent de presentació de projecte tècnic.
Muro. Correcció de projecte tècnic.
Poreres. Pendent de presentació de projecte tècnic.
Sant Xavier. Pendent de presentació de projecte tècnic.
Selva. Manca documentació conc. prov.
Ses Salines. Correcció de projecte tècnic.
 

Palma, 1 de setembre del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3457/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a les repercussions de la
Llei de televisió local per ones terrestres a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

El Govern balear espera que el Govern de l'Estat aprovi
el reglament que desenvolupa la Llei 41/1995, de 22 de desembre,
de televisió local per ones terrestres.

La llei en qüestió contempla un nombre limitat de casos
en què l'àmbit territorial de cobertura supera el nucli urbà de
població del municipi corresponent i ignora la realitat de l'extensió
de la televisió local a les diverses comunitats autònomes, en
particular a les Illes Balears.

El cas d'una televisió insular no sembla que es trobi dins
de les previsions dels articles 3 i 7.4 de l'esmentada llei. En
qualsevol cas, la posició del Govern balear en aquest punt es troba
condicionada pel sentit definitiu de l'anunciada llei de televisió
autonòmica, ara en fase de projecte.
 

Palma, 1 de setembre del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3458/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a reglamentació de les
televisions locals a les Illes Balears. (BOPIB núm. 167 de 31 de
juliol del 1998).

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i
Comunicacions ha elaborat un esborrany de decret en el qual es
regula el règim jurídic de les televisions locals per ones terrestres al
territori de les Illes Balears.

L'aprovació i publicació d'aquest decret es troba aturada
fins que el Govern de l'Estat publiqui el corresponent reglament que
desenvolupa la Llei de televisions locals i el Ministeri de Foment
assigni les freqüències que la faci aplicable.

Avançar-se a l'esmentada seqüència normativa no faria
més que aixecar expectatives que no es podrien resoldre pel fet de
l'actual buit normatiu i tècnic.
 

Palma, 1 de setembre del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3459/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa al desenvolupament normatiu
de la Llei de televisió local per ones terrestres. (BOPIB núm. 167 de
31 de juliol del 1998).

El Govern de les Illes Balears ha elaborat un esborrany de
decret en el qual es regula el règim jurídic de les televisions locals
per ones terrestres al territori de les Illes Balears.

L'aprovació i publicació d'aquest decret es troba aturada
fins que el Govern de l'Estat publiqui el corresponent reglament que
desenvolupa la Llei de televisions locals i el Ministeri de Foment
assigni les freqüències que la faci aplicable.
 

Palma, 1 de setembre del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3461/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a les emissions en cadena de
les televisions locals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 167 de 31 de
juliol del 1998).
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El Govern de la Comunitat Autònoma no ha rebut cap
petició per realitzar emissions en cadena per part de diferents
televisions locals radicades a municipis amb proximitat territorial.
 

Palma, 1 de setembre del 1998.
Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 3463/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella i Coll, relativa a la celebració
d'espectacles a espais no habituals. (BOPIB núm. 167 de 31 de
juliol del 1998).

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut
de l'article 10.25 de la Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, té assumides
les competències exclusives en matèria d'espectacles públics
regulades pel vigent Reglament de Policia d'Espectacles Públics
i Activitats Recreatives, aprovat per RD 2816/82, de 27 d'agost
(BOE 6-11-82).

El Reial Decret 22/1995, de 27 de gener, aprovà el
traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria
d'espectacles públics; a aquest efecte, per Decret 21/1995, de 25
de febrer, varen ser assumides per la nostra comunitat les
competències sobre aquesta matèria i se n'atribuí l'exercici a la
Conselleria de Governació (actualment assumides per la
Conselleria de la Funció Pública i Interior), a través de la Direcció
General d'Interior.

La pregunta formulada per l'Hble. Sr. Josep Portella i
Coll, sobre la celebració d'espectacles en espais no habituals, es
contesta en els termes següents:

Les passes a donar per poder autoritzar un espectacle o
concert dels referits vénen relacionades a la Instrucció aclaridora
sobre les autoritzacions de la consellera de la Funció Pública i
interior dels espectacles i activitats recreatives de caràcter
extraordinari, singulars o excepcionals, previstes en el RD
2816/82 (publicada al BOCAIB núm. 141 de 14-11-96). Se
n'adjunta còpia.

Els criteris que fa servir la Direcció General d'Interior
per a l'autorització dels espectacles esmentats és el compliment de
la dita instrucció, amb excepció de l'exigència del requisit que per
poder autoritzar els espectacles, els recintes o establiments,
disposin de la llicència municipal d'obertura i funcionament de
l'activitat que li sigui pròpia.

Davant la manca de recintes o establiments legalitzats
per a la celebració d'espectacles públics i activitats recreatives
existent en els municipis d'aquesta comunitat autònoma, i davant
la possible paralització de totes les festes populars, amb el
consegüent dany cultural, econòmic, etc., que pogués produir-se
a la població en general i a les empreses organitzadores, amb
caràcter extraordinari, i per aquest any, la Direcció General
d'Interior ha adoptat el criteri de substituir l'exigència abans
esmentada de disposar de la llicència municipal, per la certificació
municipal que es troba iniciat a l'ajuntament corresponent un
expedient d'activitat classificada per tal d'obtenir l'esmentada
llicència, amb la presentació del projecte tècnic de l'activitat i el
pla d'emergència específic per a l'espectacle davant la Direcció
General d'Interior, per tal que per part dels serveis tècnics
d'aquesta direcció general es puguin avaluar els riscs i comprovar
les mesures de seguretat de què disposen els esmentats
establiments, i imposar, si n'és el cas, les mesures correctores
corresponents, i, en definitiva, emetre informe tècnic sobre la
possibilitat o no de la celebració de l'espectacle, que serà tengut en
compte a l'hora d'autoritzar o no la seva celebració.

 

Marratxí, 9 de setembre del 1998.
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

La instrucció esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels honorables
senyors diputats.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 3498/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a percentatge de producció pròpia. (BOPIB núm. 167 de 31
de juliol del 1998).

La Mesa de contractació, a la reunió de dia 22 de juny del
1998, acordà entre d'altres:

"Atesa la complexitat dels criteris a valorar, la Mesa de
contractació acorda encarregar els informes a tècnics en les distintes
matèries que a continuació s'indiquen:

- La valoració de la viabilitat econòmica a l'empresa Earnst &
Young.
- La valoració cultural i lingüística a la Direcció General de Política
Lingüística.
- La valoració de la viabilitat tècnica al servei de Gestió de
telecomunicacions de la DGTIC.
- La valoració d'impacte ambiental a la Direcció General de Medi
Ambient".

Per altra part, a proposta de la consellera de Presidència,
el Consell de Govern va aprovar l'ampliació del termini
d'adjudicació provisional en tres mesos.

Atès que estam pendents dels esmentats informes, en data
d'avui és impossible facilitar les dades sol•licitades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Palma, 1 de setembre del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 3499/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a percentatge de programes informatius, culturals o
educatius. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

La Mesa de contractació, a la reunió de dia 22 de juny del
1998, acordà entre d'altres:

"Atesa la complexitat dels criteris a valorar, la Mesa de
contractació acorda encarregar els informes a tècnics en les distintes
matèries que a continuació s'indiquen:

- La valoració de la viabilitat econòmica a l'empresa Earnst &
Young.
- La valoració cultural i lingüística a la Direcció General de Política
Lingüística.
- La valoració de la viabilitat tècnica al servei de Gestió de
telecomunicacions de la DGTIC.
- La valoració d'impacte ambiental a la Direcció General de Medi
Ambient".
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Per altra part, a proposta de la consellera de Presidència,
el Consell de Govern va aprovar l'ampliació del termini
d'adjudicació provisional en tres mesos.

Atès que estam pendents dels esmentats informes, en
data d'avui és impossible facilitar les dades sol•licitades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Palma, 1 de setembre del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 3500/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM), relativa a programació en català, castellà i altres llengües.
(BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

La Mesa de contractació, a la reunió de dia 22 de juny
del 1998, acordà entre d'altres:

"Atesa la complexitat dels criteris a valorar, la Mesa de
contractació acorda encarregar els informes a tècnics en les
distintes matèries que a continuació s'indiquen:

- La valoració de la viabilitat econòmica a l'empresa Earnst &
Young.
- La valoració cultural i lingüística a la Direcció General de
Política Lingüística.
- La valoració de la viabilitat tècnica al servei de Gestió de
telecomunicacions de la DGTIC.
- La valoració d'impacte ambiental a la Direcció General de Medi
Ambient".

Per altra part, a proposta de la consellera de Presidència,
el Consell de Govern va aprovar l'ampliació del termini
d'adjudicació provisional en tres mesos.

Atès que estam pendents dels esmentats informes, en
data d'avui és impossible facilitar les dades sol•licitades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Palma, 1 de setembre del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 3501/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons i Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM), relativa a programació en català. (BOPIB núm. 167 de 31
de juliol del 1998).

La Mesa de contractació, a la reunió de dia 22 de juny
del 1998, acordà entre d'altres:

"Atesa la complexitat dels criteris a valorar, la Mesa de
contractació acorda encarregar els informes a tècnics en les
distintes matèries que a continuació s'indiquen:

- La valoració de la viabilitat econòmica a l'empresa Earnst &
Young.
- La valoració cultural i lingüística a la Direcció General de Política
Lingüística.
- La valoració de la viabilitat tècnica al servei de Gestió de
telecomunicacions de la DGTIC.
- La valoració d'impacte ambiental a la Direcció General de Medi
Ambient".

Per altra part, a proposta de la consellera de Presidència,
el Consell de Govern va aprovar l'ampliació del termini
d'adjudicació provisional en tres mesos.

Atès que estam pendents dels esmentats informes, en data
d'avui és impossible facilitar les dades sol•licitades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Palma, 1 de setembre del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 3505/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, relativa a Pla de formació
permanent del professorat. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del
1998).

La relació del professorat adscrit als centres de Professorat
i de Recursos de les Balears per al curs 1998/99 és la següent:

CPR d'Inca

Teresa Lorenzo Rodríguez. Educació infantil.
Josep E. Ferrer Nos. Educació Primària.
Esperança Ramis de Plandolit. Àmbit sociolingüístic.
Heracli Portar Fuentespina. Música-educació física-plàstica.
Gabril Fiol Morey. Noves tecnologies/informàtica.
Lluis Segura Aguilar. Director.

CPR de Palma

Joan Gelabert Vich. Noves tecnologies/informàtica.
Maria Oliver Oliver. Educació infantil.
Rosalia Bilbao Buñuel. Matemàtiques.
Jaume Cañellas Mut. Ciències naturals.
Herminia Rosell Villagrassa. Noves tecnologies/audiovisuals.
Aina Carreras Nadal. Llengües estrangeres.
Mercè Culla Torrens. Música-educació física-plàstica.
Maria Josep Carrasco Escandell. Català.
Consuleo Verdejo Rodríguez. Formació professional.
Antoni Bauçà Sampol. Atenció a la diversitat.
Andreu Ferrer Gomila. Director.

CPR de Menorca

Antonia Pons Biescas. Noves tecnologies/informàtica.
Rita Pons Cardell. Educació infantil.
Antonia Pons Pons. Educaciò primària.
Francesc Florit Nin. Àmbit sociolingüístic.
Teresa Santacana Mejías. Directora.
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CPR de Manacor

Francisca Aguiló Santandreu. Educació infantil.
Miquel Martorell Fullana. Noves tecnologies/informàtica.
Marc Salom Fuster. Música-educació física-plàstica.
Magdalena Barceló Taberber. Àmbit sociolingüístic.
--------------------. Àmbit cientificotecnològic.
Onofre Ferrer Riera. Director.

CPR d'Eivissa i Formentera

Montserrat Tur Guillem. Educació primària.
Ernest Prats García. Noves tecnologies/informàtica.
Gertrudis Torres Rois. Català.
Gemma González González. Música-educació física-plàstica.
Jaume Verdera Verdera. Educació primària (Formentera).
Vicent Torres Mora. Director.

Palma, 27 d'agost del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 3508/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, relativa a pressupost de la
Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del
1998).

No hi ha convocatòria de llicències d'estudi per al curs
1998/99.

A l'avantprojecte de pressuposts hi figura la quantitat de
10.000.000 de pessetes.

Les dotacions per a aquest programa europeu
procedeixen directament de l'Agència Nacional Sócrates.

Palma, 27 d'agost del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 3509/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, relativa a pressupost de la
Conselleria d'Educació per a l'educació d'adults. (BOPIB núm. 167
de 31 de juliol del 1998).

* Illes Balears:

Pressupost
Subvencions a institucions: 8.800.000
Manteniment a centres públics: 20.570.600
Intineràncies:

Professorat adscrit
Professors primària: 64
Professors secundària: 5

* Mancomunitat des Pla

Subvencions a institucions: 800.000
Manteniment CEA Llevant: 2.000.300

Professorat adscrit al CEA de Llevant: 6 professors.

Palma, 27 d'agost del 1998.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 3592/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a l'aportació
econòmica del Govern al Consorci per a la gestió de l'Escola
d'Hoteleria. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

* Conselleria de Turisme:
1997: 230.768.191 ptes.
1998: 211.060.998 ptes.

* Conselleria de Treball:
1998: 26.706.600 ptes.

Palma, 28 d'agost del 1998.
El conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 3593/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa als alumnes
becats al curs 1997/98 a l'Escola d'Hoteleria. (BOPIB núm. 167 de
31 de juliol del 1998).

Per al curs 1998/1999, el Consorci de l'Escola d'Hoteleria
va determinar la següent distribució en relació a les beques de
l'Escola d'Hoteleria:

Sistema de beques:

* Segons ingressos familiars. General: 12, 50%-50%. Especial
Menorca-Eivissa: igual.

* Lloc de residència (fora de Mallorca). General: 12, 50%. Especial
Menorca-Eivissa: 50%.

* Expedient acadèmic. General: 25%. Especial Menorca-Eivissa:
igual.

* Import màxim de la beca. General: 50%. Especial Menorca-
Eivissa: 75%.

* Les valoracions són acumulables fins. General: 50%. Especial
Menorca-Eivissa: 75%.

S'adjunten els llistats dels alumnes becats, així com també
les institucions que hi han participat i les procedències.

Palma, 27 d'agost del 1998.
El conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Els llistats esmentats a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició de
tots els senyors diputats.
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Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 3594/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a les despeses
en beques per part del Consorci Govern-UIB. (BOPIB núm. 167 de
31 de juliol del 1998).

Beques previstes per al curs 1998/99.

Conselleria de Turisme: 10.400.000 ptes.

El fons procedent de la Conselleria de Treball no es
tracta de beques, sinó de cofinançament de cursos de formació
ocupacional i cursos de reciclatge impartits a l'extensió de l'Escola
a Menorca.

Palma, 28 d'agost del 1998.
El conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.
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