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A)

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm. 390/92, relativa a la
formació i reciclatges del personal dels centres assistencials.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

ANY 1990
- Simposi de participació ciutadana, celebrat a Palma. Hi
participaren 2 assistents socials.
- Cursos sobre bosses de pobresa, a Navas del Marqués. Hi
participà 1 assistent social.
- Simposi de participació ciutadana, a Palma. Hi assistí 1
assistent social.
- Setmana cultural gitana, celebrada a Palma. Hi assistí l
assistent social.
- Curs sobre pensions no contributives celebrat a Palma. Hi
assistí 1 assistent social.
- Cursos d'educació infantil de l'Escola d'estiu de Mallorca. Hi
assistiren 5 puericultors.
- Cursos de manipulador d'aliments. Hi assistiren 6 auxiliars de
cuina i menjador, a Palma.
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- Curs d'administració sanitària-Conselleria de Sanitat, a
Palma. Duració: 15 dies.
- Curs sobre drogaaddicció-Conselleria de Sanitat, a Palma.
Duració: 50 hores.
- Curs maternoinfantil-Conselleria de Sanitat a Palma.
Duració: 20 hores.
- Seminari sobre tuberculosi-Conselleria de Sanitat, a Palma.
Duració: 2 dies

1353

- Normes de correcta elaboració per a fórmules magistrals i
preparats oficinals (secció farmàcia). Ministeri de Sanitat. 4
dies.
- Conferència sobre tuberculosi. Ministeri de Sanitat. 2 dies.
- Reunions a l'Institut Carlos III (sida), 10 hores.
- XXIII Congrés de la Sanitat Espanyola de Pneumologia i
Cirurgia Toràcica. Saragossa. 5 dies.
- XIII Jornades sobre diagnòstic prenatal. Eivissa. 4 dies.

- Seminari sobre hipoacúsies en edat infantil. Conselleria de
Sanitat, a Palma. Duració: 4 hores.

- Inici sobre la tècnica d'amniocentesi. Hospital Joan March. 1
dia.

ANY 1991
- Curs de genètica humana. Hospital Son Dureta.
- Jornades sobre habitatge i pensió, celebrades a Madrid. Hi
participaren 2 assistents socials.
- Curs de gestió de les pensions no contributives, a Madrid.
Hi assistiren 3 assistents socials.
- Curs de reciclatge de català. El realitzaren 2 assistents
socials, a Palma.

- Conferència sobre consell genètic. Hospital Can Misses,
Eivissa. 4 dies.
- Ponència sobre diagnòstic prenatal (Granada).
- Curs europeu de diagnòstic prenatal (Barcelona).
- Conferència sobre metabolopaties (Holanda).

- Curs de manipulació d'aliments, a Palma. Realitzat per la
directora del Centre de transeünts i els auxiliars de neteja i
cuina.
- Curs d'informació i comunicació, a Palma. Hi assistí la
directora del mateix centre.
- Curs de reciclatge dc català. Realitzat per la directora del
mateix centre.
- Curs "Problemática del personal que trabaja en residencia
de tercera edad” celebrat a Madrid. Hi assistiren 1 auxiliar de
clínica i la directora de la residència Uyalfàs.
- Curs “Gestión y estructura organizativa de los centros de
tercera edad". Hi assistí la directora de l'esmentada
residència.
- Primer Congrés Internacional d'educació primerenca,
celebrat a Vitòria. Amb assistència de personal de la
guarderia Verge de la Salut.
- Curs d'actualització "Clínica y terapéutica", a l'Hospital
Joan March, dins l'últim semestre.

- Curs internacional de diagnòstic prenatal.
- Campanyes de salut pública: prevenció de la minusvàlua.
Universitat de Najarit (Mèxic).
- Congrés mundial de genètica. Ponència sobre consell genètic.
Washington.
- Participació en la presentació d'una ponència a la Conferència
Internacional de medicina dels viatges. Atlanta, Estats Units.
- Comunicació: Estudi epidemiològic molecular d'un plàsmid
de 2,2 Hb associat a Salmonella tiphymuriurn multiresistent.
Santiago de Compostela. Societat Espanyola de Malalties
Infeccioses.
- Conferència a l'atenció primària sobre depressió (ColAlegi
Oficial de Metges de Palma). 2 hores.
- Sessions clíniques: des del mes d'abril al mes de novembre,
ambdós inclosos, es dugueren a terme 147 sessions clíniques,
a l'Hospital Joan March.

- Curs de diplomats, a Palma.

- Sessions sanitàries a Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
a Palma, 7 sessions.

- Primer Congrés Internacional d'alimentació, Toledo, 3 dies
(secció veterinària).

- I Curs d'actualització del servei de medicina interna, 10
classes, del 8 de maig al 28 de juny, a Palma.

- Lluita contra la leishmaniosi: reunió amb representants del
Ministeri de Sanitat i Consum i altres comunitats autònomes.
Hospital Joan March. Duració: 1 dia.

- 8 treballs publicats sobre progressos clínics i terapèutics a
revistes mèdiques.

- Participació en grup de treball a la Comissió Permanent de
sanitat ambiental (secció farmàcia). Ministeri de Sanitat. 2
dies.

- XVII Congrés nacional de genètica humana. Palma de
Mallorca. 4 dies.
- Congrés nacional de medicina nuclear. Granada.
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- XI Congrés Nacional de l'American College of Chest
Physicians. Múrcia.

- Sessions sanitàries amb una periodicitat quinzenal, a la
Conselleria de Sanitat a Palma.

- Simposi sobre corticoteràpia a malalties pulmonars
oclusives. Palma, abril.

- Sessions clíniques a l'Hospital Joan March, de freqüència
setmanal com a mínim.

- XII Congrés nacional de citologia, 5 dies. Palma de
Mallorca.

- Curs de diplomats en sanitat, en colAlaboració amb l'Escola
Nacional de Sanitat, dut a terme per personal tècnic de la
Conselleria de Sanitat, amb una duració mínima de tres mesos
i quatre hores diàries de classe de dilluns a divendres (classes
teòriques i pràctiques).

- II sessió conjunta de la Societat Catalana de Salut Pública
de la Societat Catalana-Balear d'Oncologia, 1 dia. Palma.
- II curs Dopper per a radiòlegs. Màlaga, febrer 1991.
- II curs d'imatge diagnòstica en pediatria. Màlaga, maig
1991.
- II curs de radiologia. Palma, febrer 1991.
- II curs internacional d'actualització en ultrasonografia
diagnòstica. Madrid, novembre 1991.
- II curs de radiologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears. Palma de Mallorca, abril 1991.
- VII curs internacional d'ultrasonografia diagnòstica. Madrid,
novembre 1991.

- Jornades d'actualització clínica i terapèutica, a l'Hospital Joan
March.
- Jornades sobre genètica i diagnòstic prenatal a Menorca amb
la colAlaboració tècnica i econòmica de la Conselleria de
Sanitat.
- Comunicacions per personal tècnic de la Conselleria de
Sanitat al Catorzè Congrés de metges i biòlegs de llengua
catalana en el tema "alimentació i salut".
- Assistència a jornades i congressos que puguin interessar en
l'actualització de temes de salut, inclosa la medicina
assistencial.

ANY 1992.- En aquest any estan previstes les
següents activitats formatives:

La programació d'activitats de formació i reciclatge
del personal dels centres assistencials s'haurà de completar
quan es rebin plans, cursos i programes de formació del
Ministeri d'Afers Socials i del Ministeri de Sanitat i Consum,
així com d'altres organismes i administracions competents en
la matèria, amb els quals existeix una estreta colAlaboració.

- Sobre marginació a Mallorca, organitzat per la Universitat
de les Illes Balears. Hi assisteixen la directora del menjador
de transeünts i 2 assistents socials dels centres socials Verge
de Lluc i Son Roca.

Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.

- Ecografia fetal d'alta resolució (I i II). Hospital de Son
Dureta, Palma de Mallorca, 14 dies, gener 1991.

- Sobre reciclatge de català a Palma. El realitza personal de la
guarderia i del menjador de transeünts.
S'ha programat així mateix l'assistència als cursos
següents:
- Sobre manipulador d'aliments a Palma. A realitzar per
personal del menjador d'ancians Talaiot i del menjador de
transeünts.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Presidència
que conté la contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr.
Joan F. López, RGE núm. 412/92, relativa a la publicació
d'annexos a la versió castellana del BOCAIB.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

- Jornades sobre ètnies marginades a Jaén. Hi assistirà la
directora del menjador de transeünts.
- Cursos "Teoría y metodología del juego I” i "Teoría y
metodología del juego II”, a Madrid, abril i maig
respectivament. Es té prevista l'assistència de la directora de
la guarderia Verge de la Salut.
- Primer encontre de psicologia a Balears, el març, es té
prevista l'assistència de diversos funcionaris dels centres.
- Congrés d'educació infantil, el desembre a Granada. Es té
prevista l'assistència de personal de la guarderia Verge de la
Salut.
- Cursos d'educació infantil de l'Escola d'Estiu de Mallorca,
l’agost. Prevista l'assistència dels educadors de la guarderia
Verge de la Salut.
- 2 auxiliars de puericultura (preescolar) a l'Escola
Universitària del professorat, i tercer mòdul d'educació
infantil a Palma.

Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
B)
l.- Aquests darrers cinc mesos, és a dir, des d'octubre
fins a finals de febrer, s'han publicat 61 annexos, tots atribuïts
a la versió castellana, amb una referència en la versió catalana.
La distribució d'aquests annexos, per conselleries, és la
següent:
Funció Pública 11
Obres Públiques 35
Comerç i Indústria
Economia i Hisenda
Treball i Transports
Presidència

8
2
4
1
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La major part d'aquest annexos són llistes de noms
propis, sense possibilitat, per tant, de traduir-los, si bé s'ha de
fer constar que, en alguns, sí que hi ha text i que, en alguns
altres, hi ha taules de molt difícil confecció per ordinador,
que, normalment, solament poden tractar-se amb l'scanner.
2.- Les conselleries envien els anuncis al BOCAIB
en suport paper i en suport magnètic i passen a ser tractats
directament pels ordinadors del BOCAIB. La llengua en què
es remeten és normalment el castellà, tret de la Conselleria de
Cultura que els remet en català i, esporàdicament, d'altres
conselleries, que els envien en les dues llengües, la qual cosa
vol dir que, per norma general, els serveis de Secretaria els
han de traduir.
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M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 415/92,
relativa als convenis de colAlaboració amb l'INEM.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
D)

Tot això té unes causes i uns efectes. Entre les
causes, una de fonamental és que solament el 12% de la
població compresa entre els 18 i els 64 anys sap escriure en
català (Quaderns d'estadística), proporció plenament
transplantable al funcionariat de la CAIB, cosa que dificulta
el tractament dels textos, que han de traduir els gabinets
encarregats d'aquesta funció, amb caràcter més o menys
centralitzat, i que ocasiona un retard en la publicació; així, el
promig de publicació de qualsevol edicte durant 1990 va ser
de 14 dies comptats des del moment en què es registrà
d'entrada fins a l'aparició en el bolletí. En canvi, els anuncis
de la CAIB, que són els únics que es tradueixen, es torben un
promig de 25 dies.
3.- De tot el que s'ha dit abans es dedueix clarament
que el motiu pel qual es publiquen als annexos a la versió
castellana és bàsicament que els anuncis es remeten per les
conselleries en aquest idioma i que no se'n fa la traducció per
evitar retards, si bé s'ha de reconèixer que, en gran part,
podrien publicar-se indistintament en qualsevol de les dues
versions. Per tant, per part d'aquest departament no hi ha cap
inconvenient a fer la publicació dels annexos a la versió
catalana i, en aquest sentit, s'han donat les instruccions
pertinents perquè es faci d'ara endavant.
Palma, 5 de febrer del 1992.
El Secretari:
Vicente Matas Morro.

El darrer conveni de colAlaboració amb l'Instituto
Nacional de Empleo (INEM), es va signar el dia 19 d'agost de
1991, (BOE de 20 de setembre) i la seva vigència va finalitzar
el dia 31 de desembre de 1991.
En relació a l'any 1992, podem dir que s'ha presentat
un projecte d'actuació, com a pas previ per proposar la
signatura del conveni, d'acord amb la normativa d'aquest
institut.
A la reunió preparatòria del conveni celebrada a
Madrid el proppassat dia 12 de març, la intenció d'ambdues
parts és d'ampliar el contingut del conveni amb accions mixtes
per al desenvolupament de l'orientació professional i per al
foment d'iniciatives locals d'ocupació. En aquests moments es
treballa en aquest sentit perquè en el termini de vint dies
aproximadament es pugui tenir com a document de treball per
a la pròxima i definitiva reunió d'acord del conveni de
colAlaboració.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Treball i Transports que conté la contestaci6 a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 416/92,
relativa als cursos formatius ocupacionals.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 414/92,
relativa als convenis de colAlaboració amb el Ministeri de
Treball.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
C)

El darrer conveni de colAlaboració entre el Govern
balear i el Ministeri de Treball i Seguretat Social per a la
coordinació de la política d'ocupació, es va signar l'any 1989.
A l'actualitat es troba pendent que sigui signat el
corresponent a l'any 1991.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
E)
Es té prevista la realització d'iniciatives de foment de
l'ocupació i l'acció formativa destinada a la integració de la
immigració. El seu pressupost és de 5 milions de ptes. que
figuren al subprograma 32110048000.
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La Conselleria de Treball i Transports, amb la
finalitat d'evitar la duplicitat de les accions establertes per les
distintes institucions i que tenen com a objectiu l'atenció al
colAlectiu esmentat, la qual cosa suposaria la pèrdua de
l'eficàcia, i coneixent l'existència d'un avantprojecte en el qual
participen l'INEM, el MEC i el CIM, en el qual mancaven
fons pressupostaris per tal de dur-lo a terme, i també
coneixent que la tasca efectuada en aquest sector per CCOO
era bastant efectiva fins a l'actualitat, s'han mantengut
reunions per conèixer ambdós projectes, amb l'INEM i el
CIM per una banda i amb el representant formatiu, Sr. José
Luís Reina, de CCOO, per l'altra.
Una vegada coneguts els mateixos s'ha decidit que
la Conselleria participarà en els dos i així es complementarà
un pla òptim i sempre d'acord amb les limitacions
pressupostàries.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i GiI'art
G)
Aquesta conselleria ha procedit a delimitar els alzinars
i s'està duent a terme una normativa que inclou l'ullastrar com
a espècie objecte de control. Quant a savines, s'estan controlant
les tales i únicament s'estan autoritzant els casos de necessitat
silvícola. En resum, els alzinars ja estan delimitats: no es
considera necessari l'ullastrar i la savina, perquè la Llei de
monts permet la suficient protecció.
Palma, 9 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Palma, 19 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

M. Hble. Sr:
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Treball i Transports que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 417/92,
relativa al foment de contractació de treballadors juvenils.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 423/92,
relativa a la delimitació de zones humides i sistemes dunars.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
E)
F)
A la descripció del programa 3211 efectivament hi
figura el "Foment de la contractació de treballadors juvenils".
Aquesta activitat està relacionada amb el seu objectiu del
programa, és a dir, la "Promoció del cooperativisme i
l'autoocupació juvenil. Per tant, les accions i mesures que
prengui la Conselleria seran en funció d'aquest objectiu del
programa.
A més a més podem dir que totes les mesures de
formació ocupacional són objectiu 4 del FSE, i també ho són
totes les ajudes per cooperativisme, societats anònimes
laborals i
autoocupació.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

S'està elaborant un inventari de les zones humides i els
sistemes dunars.
Palma, 9 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble, Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l'Entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 424/92, relativa a les fires
o certàmens organitzats per IFEBAL.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 422/92,
relativa a la delimitació de savinars i ullastrars.

I)
1.- 27 fires.
2.- 6.516 expositors.
3.- 68.715.000 pts.
4. Expoibiza '92, Fira del Llibre '92, Baleares Nàutica
'92, Expomenorca '92, Tecnoturística '92 i Baleart '92.
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M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l'Entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 425/92, relativa a
l'ampliació de
capital a IFEBAL
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
El CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

J)
1.- Govern balear, Consell Insular de Mallorca,
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Consell Insular de
Menorca, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera, “La Caixa”, “Sa Nostra”,
Foment de Turisme i Ajuntament de Palma.
2.Govern balear: 100.000.000 Ptes.
Consell Insular de Mallorca: 52.500.000 Ptes.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 13.125.000
Ptes.
Consell Insular de Menorca: 13.125.000 Ptes.
Cambra de Comerç: 6.562.500 Ptes.
“La Caixa”: 5.500.000 Ptes.
"Sa Nostra": 5.500.000 Ptes.
Foment del Turisme: 1.000.000 Ptes.
Ajuntament de Palma: 25.000.000 Ptes.
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És difícil de preveure quins efectes produiria si
arribés. Pel que sabem fins ara, la situació actual d'aquesta alga
dins la Mediterrània Occidental és la següent: existeix una zona
entre Niça i Mònaco dins la qual aquesta alga s'ha manifestat
de forma explosiva ocupant totalment una àrea d'unes 30 Ha.
i desplaçant vegetals i animals degut a la forta competència que
exerceix (per una banda produeix certes toxines que incideixen
directament sobre els consumidors i competidors; per una altra
banda, i per ventura més important, es desenvolupa de tal
manera en la seva competència per la llum que arriba a tapar
les altres masses vegetals, que acabent morint, i així es fa amb
tot l'espai disponible i elimina els nínxols ecològics existents).
Ara bé, també s'ha de tractar la seva presència en altres cinc
zones de la costa francesa on conviu amb les altres espècies de
forma aparentment harmoniosa.
Majoritàriament es pensa que aquesta alga viu en llocs
amb gran presència de nutrients (això podria explicar el fet que
no hagi aparegut a l'illa de Còrsega), i en aquest sentit s'està
estudiant la creació d'una xarxa de vigilància que controlaria
les zones potencialment amb més risc, com són bocanes de
ports, ensenades riques en nutrients i àrees de fondeig
d'embarcacions.
S'ha contactat indirectament amb les autoritats
franceses per tal de recaptar informació sobre la Caulerpa
taxifolia, indirectament a través de SEGEPESCA, que
juntament amb la Direcció General de Medi Ambient i l'Institut
Espanyol d'Oceanografia han contactat amb els responsables
francesos del tema, a fi de crear una xarxa d'alerta i vigilància.
Així mateix i a nivell tècnic s'està en contacte directe amb la
xarxa d'alerta i vigilància creada per la Generalitat de
Catalunya.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 426/92,
relativa
a la possible extensió de colònies d'alga Caulerpa taxifolia a
les costes de les Illes.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 601/92,
relativa
al catàleg d'arbres singulars.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

K)

L)

La Caulerpa taxifolia és una espècie que viu de 0 a
35 m. de fondària, en zones preferentment riques en nutrients,
que pot arribar a fer 50 cm. d'alçada i que en condicions
adients és molt prolífica, i basta un bocí de fronde de 2 cm.
perquè es pugui fixar al substrat i emetre rizomes.

En relació a la pregunta, tenc molt de gust a
manifestar que dels 38 expedients oberts per a la declaració
d'arbres singulars, 24 ho han estat a proposta dels ajuntaments
respectius, i 14 han estat iniciats d'ofici.

Pensam que les fosses submarines i la distància que
separa les Balears del continent són frontera suficient per
evitar la seva dispersió de forma natural. No obstant l'anterior,
no podem descartar mai la possibilitat, remota, que es pugui
produir una introducció involuntària i accidental en
circumstàncies molt especials (com per exemple amb la
intervenció d'una embarcació procedent d'una zona infectada,
que dugui mostres d'aquesta alga a la seva àncora, que
aquestes mostres no es deshidratin i conservin la seva
capacitat germinativa durant la travessia, i que finalment en
arribar a les costes de Balears i tornar a fondejar l'àncora, les
algues es puguin fixar al substrat i arrelar; o similars).

Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.
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M. Hble. Sr:

M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 602/92,
relativa a la inclusió d'arbres al catàleg d'arbres singulars.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 604/92,
relativa a la protecció d'arbres singulars.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M)

O)

En relació a la pregunta, tenc molt de gust a
manifestar que en data de 30.1.92 no ha estat possible
finalitzar per complet cap expedient d'inclusió d'arbres
singulars, per la limitació de personal i distintes
circumstàncies del Servei de Conservació de la Naturalesa.
Han estat oberts un total de 25 expedients a Mallorca, 5 a
Menorca, 2 a Eivissa i 6 a Formentera.

En relació a la pregunta, tenc molt de gust a
manifestar que en tots els casos d'expedients oberts per a la
protecció d'arbres singulars s'ha efectuat una inspecció sobre el
terreny, per avaluar l'estat general de l'arbre, i en els casos
necessaris està previst el desplaçament d'un tècnic amb
coneixements d'arboricultura i fitopatologia. S'inclouen
igualment contactes amb els propietaris per acordar
conjuntament les actuacions a portar a terme amb la finalitat de
conservació d'aquest patrimoni.

En no haver-se completat la tramitació de cap
expedient, no ha estat pertinent efectuar cap publicació al
BOCAIB.

Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

M. Hble. Sr:
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 603/92,
relativa
a la dotació pressupostària per a la protecció d'arbres
singulars.

Em complau de remetre-vos escrit de l'Entitat
IFEBAL que conté la contestació a les preguntes formulades
per l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 715/92, relatives al
lloguer d'apartaments a Sevilla.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
N)
En relació a la pregunta, tenc molt de gust a
manifestar que els pressuposts generals vigents no inclouen
partida específica amb la finalitat de conservar els arbres
singulars de les Balears perquè no n'existia cap en el moment
de formar el projecte de pressuposts de 1992. Les despeses
que generi la formació d'aquest catàleg, i eventuals accions
que calgui emprendre, seran ateses amb càrrec a la partida de
conservació de la vida silvestre.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

P)
IFEBAL té un apartament de tres habitacions llogat en
el Centre Oficial de Reserves i Allotjaments d'Expo '92. No hi
ha hagut costos d'allotjaments a hotels de Sevilla durant el
mes de gener al disposar de l'apartament.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l'Entitat
IFEBAL que conté la contestació a la pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Ramon Orfila, RGE núm. 716/92, relativa a la
instalAlació d'extintors al pavelló balear de l'Expo '92.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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M. Hble. Sr:
No és cert.
M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 718/92,
relativa a la normalització lingüística al BOCAIB.

Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat IFEBAL
que conté la contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr.
Ramon Orfila, RGE núm. 733/92, relativa a l'exposició de
peces del Museu Arqueològic d'Eivissa al pavelló balear de
l'Expo'92.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 27 de març del 1992,
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
T)
El Comitè Organitzador de la participació del pavelló
de les Illes Balears a l'Expo '92 així ho ha decidit.

R)
Desconec quines són les contravencions de la llei
comeses pel BOCAIB, ja que la pregunta no les especifica.
Per això lament no poder-la contestar amb detall.
Palma, 10 de març del 1992.
El Secretari:
Vicente Matas Morro

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 719/92,
relativa a la tala de pins a es Trenc.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 17 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Entre elles també estarà present en el pavelló la figura
púnica de la deessa Tànit.
S'han previst les màximes mesures de seguretat pel
que respecta a:
- Transport de les peces
- Restauració, en el cas de considerar-ho necessari.
- Mesures de seguretat dins el pavelló:
- sistema contra incendis de màxima garantia.
- sistema d'autoprotecció i intrusió de
màxima seguretat.
- servei de vigilància humana les 24 hores del
dia.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
748/92, relativa al programa de creació de la xarxa de tècnics
de patrimoni.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

S)
De l'activa labor de vigilància realitzada de la
Guarderia Forestal a l'Àrea Natural d'Especial Interès d'es
Trenc es pot deduir que no existeix cap tala de pins sense
autorització.
Existeixen dues tales autoritzades pels motius
següents:
- Finca sa Barrala: tala autoritzada el desembre de
1991 de 225 pins morts de les inundacions de 1989 i de 48
pins semitombats pel vent.
- Finca Torre Marina: autoritzada el gener de 1992
la tala de 800 pimpolls en zona de repoblació natural d'antiga
pedrera on l'excés de pins nascuts fa que l'espessor perjudiqui
el seu desenvolupament i impedeixi pràcticament el pas. És
una tala no rendible realitzada com a labor silvícola per la
propietat. S'inclouen en l'autorització altres 65 pins malalts en
zona de pinar adult d'espessor normal.
Fins i tot no ésser competència d'aquesta Conselleria
es té coneixement que en zona qualificada com urbana o
urbanitzable s'està obrint amb pala excavadora un carrer de 10
m. d'amplària a ses Covetes, on han estat arrabassats els pins
que existien al vial.
Palma, 12 de març del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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U)
El projecte redactat per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports s'emmarca dins el programa de defensa i
protecció del patrimoni històric artístic de la nostra comunitat.
El programa preveu que cada ajuntament o
mancomunitat comptarà amb un tècnic qualificat en matèria
de patrimoni, amb l'objectiu de fer efectiva la vigilància
imprescindible per assegurar la protecció, la recuperació i la
divulgació del patrimoni.

Atès que, com a conseqüència, l'Administració
Pública, d'acord amb la Constitució i amb l'Estatut d'Autonomia
de la CAIB té l'obligació de protegir-lo i d'enriquir-lo;
Atès l'article 6 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, el qual estipula que seran
organismes competents per a l'execució de la dita llei els que en
cada comunitat tenguin al seu càrrec la protecció del patrimoni
històric i,

El finançament de la xarxa es farà mitjançant
conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i
els ajuntaments, individualment o mancomunats, en relació al
nombre d'habitants, la capacitat econòmica del lloc, les
característiques geogràfiques i l'extensió del terme.

Atès l'article 7 del mateix cos legal, el qual estableix
que els ajuntaments cooperaran amb els organismes competents
per a l'execució de la llei en la conservació i custòdia del
patrimoni històric espanyol comprès en el seu terme municipal,
adoptant les mesures oportunes per evitar el seu deteriorament,
pèrdua o destrucció i que notificaran a l'administració
competent qualsevol dany que aquests béns puguin patir.

La titulació exigida per a tots els tècnics és la
següent: llicenciatura en Filosofia i Lletres, especialitat
d'història, arqueologia i història de l'art, per considerar-se
aquestes les més escaients per a les tasques que s'han de
realitzar.

A proposta de la consellera de Cultura, Educació i
Esports i havent-ho considerat prèviament el Consell de
Govern.
DECRET

Quant a les competències dels tècnics en patrimoni
de les corporacions locals, aquestes seran:
1) La custòdia, vigilància i conservació de tots els elements
arqueològics, etnològics, arquitectònics i documentals de la
corporació corresponent.
2) Assessorar la Comissió Municipal d'obres i urbanisme per
tal de supervisar tots els projectes que han de ser objecte de
protecció, d'acord amb la Llei de patrimoni històric espanyol,
de 25 de juny de 1985.
3) Contribuir amb els seus coneixements en l'elaboració dels
plans especials de protecció prevists a l'article 20 de la Llei
16/1985 del patrimoni històric espanyol al capdamunt
esmentada, d'obligada redacció per als ajuntaments si aquests
compten amb declaracions de conjunts històrics, indrets
històrics o zones arqueològiques com a Béns d'Interès
Cultural.
4) Informar els projectes que, obligatòriament, s'han de
presentar davant les corresponents comissions del Patrimoni
Històric.
5) ColAlaborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports assabentant la Direcció General de Cultura de
qualsevol tipus d'accions que atemptin o posin en perill el
Patrimoni Històric.
Adjunt us tramet còpia del decret mitjançant el qual
s'estableix el marc jurídic per a la creació d'una xarxa de
tècnics de Patrimoni Històric a la CAIB, aprovat pel Consell
de
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
sessió celebrada dia 27 de febrer de 1992.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
ANNEX
PROPOSTA DE DECRET MITJANÇANT EL
QUAL S'ESTABLEIX EL MARC JURÍDIC PER A LA
CREACIÓ D'UNA XARXA DE TÈCNICS DE PATRIMONI
HISTÒRIC A LA CAIB.
Atesa la importància del patrimoni històric d'un país,
el qual representa un dels principals testimonis de la seva
identitat com a poble;

Article 1.- Resta establert el marc jurídic per a la
creació d'una xarxa de tècnics de patrimoni històric a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual s'anirà
estructurant mitjançant els convenis que se signin entre la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i els ajuntaments
individualment o mancomunats que hi estiguin interessats.
Article 2.- Els convenis contemplaran la contractació
d'un tècnic en patrimoni històric per part de les corporacions
locals.
Article 3.- Les despeses per a la contractació dels
esmentats tècnics aniran a càrrec d'aquesta conselleria i de les
corporacions locals en els termes que es fixin a cada un dels
convenis.
Article 4.- La titulació exigida per a tots els tècnics en
patrimoni històric, i que quedarà reflectida als convenis, serà la
següent: llicenciatura en Filosofia i Lletres, especialitat
d'història, arqueologia i història de l'art per considerar-se
aquestes les més escaients per a les tasques que s'han de
realitzar.
Article 5.- Seran competències dels tècnics en
patrimoni històric de les corporacions locals:
1) La custòdia, la vigilància i la conservació de tots els
elements arqueològics, etnològics, arquitectònics i documentals
de la corporació local corresponent.
2) Assessorar la Comissió Municipal d'obres i
urbanisme per tal de supervisar tots els projectes que han de ser
objecte de protecció, d'acord amb la Llei de patrimoni històric
espanyol, de 25 de juny de 1985.
3) Contribuir amb els seus coneixements en
l'elaboració dels plans especials de protecció prevists a l'article
20 de la Llei 16/1985 al capdamunt esmentada, d'obligada
redacció per als ajuntaments si aquests compten amb
declaracions de conjunts històrics, indrets històrics o zones
arqueològiques com a béns d'interès cultural.
4) Informar els projectes que, obligatòriament, s'han
de presentar davant les corresponents comissions del Patrimoni
Històric.
5) ColAlaborar amb la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports assabentant la Direcció General de Cultura
de qualsevol tipus d'accions que atemptin o posin en perill el
Patrimoni Històric.
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Disposicions finals
1.- Es faculta la consellera de Cultura, Educació i
Esports per dictar les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució d'aquest decret.
2.- Aquest decret començarà a vigir el dia en que es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
La Consellera de Cultura, Educació i Esports:
Maria Antònia Munar i Riutort.
El President:
Gabriel Cañellas i Fons.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 792/92,
relativa a
la relació nominal d'assessors.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
V)
Conselleria: Presidència
Nom: Albert Candela Mira
Funcions: Protocol i relacions públiques
Ptes/mes (gener): 317.100
Conselleria: Presidència
Nom: Juan José Navas Alemany
Funcions: Informàtica
Ptes/mes (gener): 425.710
Conselleria: Presidència
Nom: Eduardo Jiménez
Funcions: Premsa
Ptes/mes (gener): 370.405
Conselleria: Presidència
Nom: Gaspar Oliver
Funcions: Assessor de l'Expo
Ptes/mes (gener): 237.825
Conselleria: Presidència
Nom: Jaime Morey
Funcions: Relacions amb Europa
Ptes/mes (gener): 374.809
Conselleria: Presidència
Nom: M. Teresa Rattier Nadal
Funcions: Assessora temes diversos
Ptes/mes (gener): 150.000
Conselleria: Presidència
Nom: J. Antonio Berastain Díez
Funcions: Assessor del President
Ptes/mes (gener): 160.264
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Conselleria: Adjunta a Presidència
Nom: Miguel Segura Aguiló
Funcions: Mitjans de comunicació
Ptes/mes (gener): 263.637
Conselleria: Adjunta a Presidència
Nom: Lucia Pons Nicolau
Funcions: Associació Rel. exteriors
Ptes/mes (gener): 263.637
Conselleria: Adjunta a Presidència
Nom: Eduardo Vellibre Roca
Funcions: Cap Gabinet Conseller
Ptes/mes (gener): 553.680
Conselleria: Adjunta a Presidència
Nom: Miguel Llull Vallespir
Funcions: Gerent habitatge rural
Ptes/mes (gener): 371.455
Conselleria: Adjunta a Presidència
Nom: Juan José Ferrando
Funcions: Assessoria jurídica i serv. public. legals
Ptes/mes (gener): 263.637
Conselleria: Cultura
Nom: Bartolomé Vicens Mir
Funcions: Assessor jurídic temes diversos
Ptes/mes (gener): 324.836
Conselleria: Cultura
Nom: Montserrat Espallargas Barceló
Funcions: Cap de premsa
Ptes/mes (gener): 377.771
Conselleria: Sanitat i Seguretat Social
Nom: Domingo Llull Capó
Funcions: Obres i inst. i adquisicions-tercera edat i ajuntaments
Ptes/mes (gener): 431.609
Conselleria: Sanitat i Seguretat Social
Nom: Bernardo Alomar Collado
Funcions: Serveis socials
Ptes/mes (gener): 431.609
Conselleria: Sanitat i Seguretat Social
Nom: Mateo Sanguino
Funcions: Assessor conseller camp. sanit. banc de sang
Ptes/mes (gener): 158.550
Conselleria: Agricultura
Nom: Miguel Sánchez Parres
Funcions: Coordinador Menorca
Ptes/mes (gener): 336.074
Conselleria: Agricultura
Nom: Francisca Serra Cifre
Funcions: Secretària Conseller
Ptes/mes (gener): 197.016
Conselleria: Agricultura
Nom: Manuel Barrado Dochao
Funcions: Xofer Conseller
Ptes/mes (gener): 218.639
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Conselleria: Agricultura
Nom: Manuel Pérez Ramos
Funcions: Assessor temes diversos
Ptes/mes (gener): 263.637

2.- No obstant aquesta programació prevista per a
l'any 1992, no s'exclou la possibilitat de convocar altres
activitats, motivades per circumstàncies aconsellables o
necessàries, tals com conferències, seminaris, etc.

Conselleria: Comerç
Nom: Jaime Manresa Burguera
Funcions: Redacció informes Conseller
Ptes/mes (gener): 295.599

3.- Actualment la Conselleria de la Funció Pública i la
d'Economia i Hisenda, amb la colAlaboració de la Universitat de
les Illes Balears, estan impartint un curs de gestió econòmica
i financera amb una duració de cent cinquanta hores lectives.

Conselleria: Obres Públiques
Nom: José M. Grau Montaner
Funcions: Assessorament jurídic
Ptes/mes (gener): 440.416

Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès

Conselleria: Obres Públiques
Nom: José L. Torres Borràs
Funcions: Suport al Conseller en matèria econòmica
Ptes/mes (gener): 136.495

M. Hble. Sr:

Els criteris que s'han fet servir per assignar aquestes
remuneracions han estat la responsabilitat i la dedicació
d'aquests assessors.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 807/92,
relativa a les activitats de formació de personal durant el 1991.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 27 de març del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
Y)
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de la Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 806/92,
relativa
a les activitats de formació de personal previstes per al 1992.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.

1.- S'han realitzat tots els cursos prevists per a l'any
1991, amb un total de deu especialitats i dotze professors,
d'acord amb el que s'especificava a l'escrit de 21 d'octubre de
1991.
2.- Un cop realitzada una enquesta entre el personal
que va assistir als cursos, el cent per cent d'aquests varen
ressaltar la seriositat del desenvolupament i la conveniència de
la continuació d'aquests, amb elogis per al professorat.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

X)
1.- Durant l'any 1992 s'ha previst realitzar setze
cursos de formació i perfeccionament:
Planificació i control en l'Administració
Introducció a la informàtica
Assistència jurídica
Aplicació de la informàtica al directiu
Documentació
Arxiu
Informació i documentació
Ofimàtica
Administració de personal
Sistemes de gestió econòmica
Atenció al públic
Aspectes socials de la integració d'Espanya la CEE
Comptabilitat pública
Recursos humans i direcció de personal
Iniciació a l'Estadística
Tractament informàtic de textos

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 808/92,
relativa
als doblers gastats en formació de personal.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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Z)
Les despeses originades com a conseqüència dels
cursos de formació professional han estat de dos milions
tres-centes mil pessetes.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marquès.

formació ambiental que, de comptar amb els pressuposts
adients, que ara per ara no tenim, podrien incrementar-se,
conjuntament amb Agricultura i Pesca i Medi Ambient de les
conselleries corresponents.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
812/92, relativa a la introducció de l'ecologia dins els plans
d'estudis.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

1363

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
814/92, relativa als fons privats bibliogràfics i arxivístics.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 23 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AB)
AA)
Pel que fa a l'ensenyament, consideram que, ateses
les característiques singulars d'un territori pluriinsular com el
nostre, l'equilibri ecològic és un valor necessari i
imprescindible que ha de ser objecte de tractament específic
en els programes escolars de tots els nivells, tenint en compte
les tres vessants de tota acció formativa:
a) Informació sobre el nostre patrimoni natural o
cultural per tal d'impulsar el coneixement de la nostra realitat
i la problemàtica que suscita.
b) Aplicació dels coneixements a la realitat viva del
nostre territori, mitjançant visites escolars i experiències de
natura, amb l'objectiu de despertar l'interès per a la millora del
medi.
c) Desenvolupament de valors personals, socials i
ecològics, per tal d'impulsar hàbits i actituds positives i
operatives en aquest àmbit.
Més que una matèria pròpia, creiem que l'ecologia
ha d'estar present en els continguts específics de les àrees
natural i social del currículum i constituir un missatge
permanent que estimuli el coneixement i la formació. Es
tracta, per tant, d'una visió pedagògica transversal que
impregna totes les matèries i dóna a l'educació una orientació
ben definida. Més que acumular matèries que ja no caben en
uns programes massa saturats, es tracta de crear un medi
didàctic basat en la informació objectiva de la nostra realitat
cultural, històrica, geogràfica i econòmica, a partir d'un centre
d'interès comú i interdisciplinar.
Tot això suposa introduir en el currículum escolar
els ontinguts propis del nostre medi, d'acord amb el marge
del 35% que ens permet la normativa vigent. Per tal d'elaborar
aquests programes, hem proposat al MEC, en tant que no
disposem de competències plenes, la constitució d'una
comissió mixta la qual esperam que sigui una realitat ben
aviat.

D'altra banda, intentam impulsar accions de

Primer: La Conselleria de Cultura, Educació i Esports
només té notícies de la venda d'una part del llegat Ayamans
que segons les nostres informacions està pendent de la seva
adquisició per part de la Universitat de les Illes Balears.
Segon: els fons privats bibliogràfics i arxivístics que
s'han adquirit i incorporat als diferents centres són:
- En els dos darrers anys 1990-91, la Biblioteca
Pública de Mallorca ha rebut les donacions de dos fons
bibliogràfics:
* Fons Joan Rosselló de Son Forteza, format per unes
1.700 obres; inclou obres impreses de contingut literari i
històric i publicacions periòdiques del segle XX.
* Fons Marià Aguiló, compost per més de 300 obres
de contingut fonamental literari impreses en aquest segle.
- Els fons documentals i privats adquirits per l'Arxiu
del Regne de Mallorca en aquests dos darrers anys han estat:
* Arxiu de la família Alomar, donat pel Sr. Gabriel
Alomar i Esteve a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
i dipositat a l'arxiu.
* Alguns gravats que representen George Sand,
Frederic Chopin, etc. Dotació del Sr. Christien Abbadie.
* Fotografies de la pelAlícula Flor de espino.
Dipositades a l'arxiu per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports.
* Arxiu personal del poeta Rafel Jaume. Dipositat a
l'arxiu per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, fou
donat pel Sr. Esteban Pisón.
* Un llibre de l'administració de la família Ferrer, de
Binissalem, dels segles XVII-XVIII, donat pel Sr. Bartomeu
Font i Obrador.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

M. Hble. Sr:
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Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 823/92,
relativa a la publicació de la balança fiscal.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AC)
Amb motiu de la compareixença en el seu dia del
Conseller d'Economia i Hisenda del Govern balear davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, la qual va tenir lloc a
petició del Grup Parlamentari Socialista, s'entregà als senyors
diputats un document elaborat per la Conselleria d'Economia
i Hisenda el títol del qual era “Aproximació a la Balança
Fiscal de Balears”, amb un índex repartit en sis punts (1.
Introducció; 2. Els imposts directes; 3. Els imposts indirectes;
4. Les despeses indivisibles; 5. La balança fiscal; 6.
Conclusions) i nou annexos en els quals es detallava amb
precisió la metodologia que s'havia utilitzat en l'estimació de
la balança fiscal que es presentava, que cobria els exercicis
fiscals de 1989 i 1990. Així, la comunicació del Conseller no
es va limitar a una intervenció verbal, sinó que es va posar en
mans dels diputats un instrument d'anàlisi complementari a
l'exposició realitzada.
Com recordareu, aquest estudi fou ben rebut pels
grups parlamentaris, i quedà a la seva disposició des d'aquell
moment com a document de treball.
A causa del repartiment del document entre els grups
parlamentaris, no s'ha de considerar necessària per part
d'aquesta conselleria una ulterior publicació d'aquest per tal
com, en estar en poder dels diversos grups, aquests puguin fer
la utilització i difusió que considerin procedent, amb l'única
excepció, fora d'això habitual en aquests casos, d'esmentar la
font.
Palma, 24 de març del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Antoni Pallicer, RGE núm. 840/92, relativa a
les actes d'inspecció tècnica realitzades per la Conselleria de
Turisme.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

- El nombre d'actes d'inspeccions tècniques en
deficiències que la conselleria ha notificat han estat 985.
- Per saber el nombre de titulars d'establiments que
han respost a la notificació efectuada per aquesta conselleria
amb proposta de programa d'execució d'obres, vegi's llista
número 1.
- Per conèixer qui són els titulars dels establiments
que han manifestat les seves discrepàncies respecte amb el
contingui de l'acta d’inspecció tècnica, vegi's la llista núm. 2.
- Els acords signats entre la Conselleria i els
interessats per dur a terme el programa d'execució de les obres.
Només s'ha signat un acord entre la conselleria i un
establiment.
- La conselleria no ha donat resposta sobre la seva
proposta de programa d'execució d'obres a tots els establiments
que figuren a la llista número 1.
Palma, 3 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera
ANNEX:
- Hotel Sol Pinet Playa. Sant Josep
- Hostal Residència Sol y Brisa. Eivissa
- Hotel Tres Carabelas. Platja d'en Bossa
- Hotel Goleta. Platja d'en Bossa
- Hostal España. Eivissa
- Hostal Residencia sa Rota. Santa Eulàlia
- Hotel Torre del Mar. Eivissa
- Hostal Pikes. Sant Antoni
- Hotel Sol s'Argamassa. Santa Eulàlia
- Hotel Los Molinos. Eivissa
- Hotel Mare Nostrum. Platja d'en Bossa
- Hotel Sol Loros. Santa Eulàlia
- Hotel Mediterráneo. Santa Eulàlia
- Hotel Hacienda. Sant Miquel
- Hostal Residència Ripoll. Eivissa
- Hotel Cartago. Sant Miquel
- Hotel Galeón. Sant Miquel
- Hotel Náutico Ebesa. Eivissa
- Hotel Residència Royal Plaza. Eivissa
- Hotel Ereso. Santa Eulàlia
- Hotel la Cala. Santa Eulàlia
- Hotel es Pla. Sant Antoni
- Hotel Marco Polo. Sant Antoni
- Hotel Riomar. Santa Eulàlia
- Hotel Palmyra. Sant Antoni
- Hotel Tres Torres. Santa Eulàlia
- Hotel Puchet. Sant Antoni
- Casa d'Hostes Vara de Rey. Eivissa
- Hotel Bergantín. Sant Agustí, Eivissa
- Hostal Residència Club San Miguel. Sant Joan de
Labritja
- Hostal Residència Rita. Sant Antoni
- Hostal Manolita. Sant Antoni
- Hostal la Marina. Eivissa
- Hotel Victoria. Talamanca
- Hotel Benjamín. Talamanca
- Hostal Maricel. Sant Antoni

AD)
M. Hble. Sr:
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Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Antoni Pallicer, RGE núm. 841/92, relativa a
les actes d'inspecció tècnica realitzades pcr la Conselleria de
Turisme.

8.- Hotel Levante. Cala Bona
9.- Hotel Voramar. Cala Millor
10.- Ciutat de Vacances Club del Mar. Portocristo
11.- Hostal Vista Sol. Cala Rajada
12.- Hostal Residència Can Gallu. Cala Rajada
13.- Hostal Residència Mon Bijou. Cala Millor
14.- Hotel Gran Fiesta. S'Arenal
15.- Hostal Ventura. Cala Figuera
16.- Fonda Can Vidal. Cala Figuera
17.- Hotel Osiris. Cala Millor
18.- Hostal Biniali. Sant Lluís
19.- Hotel Residència Royal Plaza. Eivissa
20.- Hotel Castell del Mar. Cala Millor

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AE)

Palma,3 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

La Conselleria dc Turisme ha dictat 108 resolucions,
referides als informes emesos per la Comissió del Pla de
Modernització d'allotjaments turístics.
Han estat notificades als interessats 85 resolucions.
Tots els informes emesos per aquesta comissió han
estat fets dins el termini previst per la Llei de modernització
d'allotjaments turístics.
Ens remetem a la resposta donada en el paràgraf
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M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Antoni Pallicer, RGE núm. 843/92, relativa als
establiments inclosos a l’article 1 de la Llei per la qual es crea
i regula el Pla de modernització d'allotjaments turístics.

anterior.
Palma, 3 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDf\NCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Antoni Pallicer, RGE núm. 842/92, relativa als
recursos administratius interposats contra resolucions del
conseller de Turisme.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AF)
No hi ha hagut cap recurs administratiu interposat
contra resolucions del conseller de Turisme derivades
d'actuacions en matèria regulada per Llei de modernització
d'allotjaments turístics existents a les Illes Balears.

AG)
Els establiments inclosos a l'article 1 de la Llei de
modernització d'allotjaments turístics són els que figuren
relacionats a la llista número 1.
Els establiments que han estat objecte d'inspecció
tècnica són els que figuren a l'esmentada llista número 1.
Els establiments que han superat la inspecció tècnica
són els que figuren a la llista que s'adjunta.
Els establiments que no han superat l'esmentada
inspecció tècnica són la resta d'establiments que no figuren
relacionats a la resposta anterior i sí figuren a la llista número
1, que contesta la primera pregunta efectuada per aquest Grup
Parlamentari.
Palma, 3 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

S'han detectat quatre establiments que tenen
endarreriments significatius en el compliment de la la fase.
Referent a aquests quatre establiments mencionats,
la conselleria realitza en aquests moments els requeriments
d’acord amb la Llei 3/1990.
De moment encara no hi ha resposta per trobar-se en
tràmit.
Els establiments que han completat la realització del
programa d'execució d'obres i millores són els següents:
1.- Fonda Villa Verde. Deià
2.-Hostal Playa. Colònia de Sant Jordi
3.- Hotel Playa Son Moro. Cala Millor
4.- Hostal Brisas. Port de Sóller
5.- Casa d'Hostes Trias. Sóller
6.- Fonda Reda. Llucmajor
7.- Hostal Sureda. Cala Millor

1.- Hostal Cuevas. Canyamel
2.- Pensió Miramar. Deià
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3.- Hostal Llabrés. Palma
4.- Hotel San Diego. S'Arenal
5.- Hostal Alsina. Cala Rajada
6.- Hostal Bon Repòs. Santa Ponça
7.- Hotel Aguamarina. Portals Nous
8.- Hostal de la CarabelAla. Cala d'Or
9.- Hostal Residència Encarna Lliteras. Cala Rajada
10.- Casa d'Hostes Marí. Cala Rajada
11.- Hotel Boreal. Palma
12.- Casa d'Hostes Alna. Cala Rajada
13.- Casa d'Hostes Villa Salvador. Cala Figuera
14.- Hotel Hipocampo. Cala Millor
15.- Hotel Playa Cala Millor. Cala Millor
16.- Hotel Sutimar. Peguera
17.- Hostal Can Guillem. Cala Rajada
18.- Casa d'Hostes Pradrillo. Palma
19.- Hotel Cabo Blanco. Colònia de Sant Jordi
20.- Hostal Residència Goleta. Port de Pollença
21.- Orbe II. S'Arenal
22.- Hostal Casa Juanita. Peguera
23.- Hostal Cristina. Colònia de Sant Jordi
24.- Hotel Doris. Colònia de Sant Jordi
25.- Hostal Gami. Cala Rajada
26.- Hostal Residència la Sirena. Sant Antoni
27.- Apartaments El Río. Ferreries
28.- Apartaments Can Pujol. Sant Francesc,
Formentera
29.- Apartaments Mar y Land. Migjorn, Formentera

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE
núm. 858/92) relativa a la fira “Mans de dona”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AI)
La Comissió interdepartamental de la dona va
organitzar els passats dies 8, 9 i 10 de març, per tal de divulgar
la tasca de les dones, la seva capacitat emprenedora, alhora,
sensibilitzar la societat de les Illes Balears sobre l'ample teixit
que han creat les dones de la nostra terra, la primera fira balear
“Mans de dona”.
La convocatòria es va fer per totes les illes per una
qüestió ben clara d'abaratiment de costos, en conseqüència la
celebració d'aquesta fira tendrà caràcter anual amb participació
de totes les Illes Balears.
Pel que fa a la participaci6 a la primera fira balear
"Mans de dona" la distribució va ser la següent:
* Consell Insular de Menorca.
* Centre Assessor de la Dona.
* Centre Penitenciari de Palma (Departament de
Formació de la Dona).
* 8 ajuntaments de les Illes que treballen per la
igualtat d'oportunitats.
* 26 associacions de dones.
* 6 organitzacions empresarials de dones.
* 23 dones artistes
* 4 tallers artesanals gestionats per dones.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Antoni Pallicer, RGE núm. 844/92, relativa als
establiments amb la denominació i el distintiu d'hotel
modernitzat o d'apartament modernitzat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AH)
Fins al dia d'avui no hi ha encara cap establiment
que hagi estat autoritzat per poder utilitzar la denominació i
el distintiu d'hotel/apartament modernitzat.

El pressupost de l'esmentada fira es va aprovar
mitjançant expedient de contractació i va ser adjudicat a
l'empresa Jaume de Montsó SA, per la quantitat de 2.800.000
PTA
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M. Hble. Sr:

Els establiments que figuren a les relacions referides
a les preguntes: 842/92 (6è apartat) i 842/92 (3r apartat) tenen
la proposta favorable pendent de tramitació pels Serveis
Tècnics de la Conselleria de Turisme.
Palma, 3 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Funció Pública que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Encarna Magaña, RGE núm. 859/92,
relativa als cursos per als funcionaris de normalització
lingüística.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AJ)

M. Hble. Sr:

1.- Durant el curs 1991-92, d'acord amb el conveni
signat entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i
l'Obra Cultural Balear es realitzen 30 cursos. D'aquests, 26 es
fan a Mallorca, 3 a Menorca i 1 a Eivissa. Aquesta distribució
s'ha fet d'acord amb les peticions d'inscripció dels funcionaris.
Els cursos s'imparteixen d'octubre a maig, a raó de dues hores
setmanals.
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2.- Si bé la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports mai no ha desatès cap petició concreta d'assistència
als cursos que organitza, és obvi que els cursos de la CAIB
han de ser específics per al seu personal, ja que el Govern
balear no pot assumir la formació en llengua catalana de tots
els funcionaris de qualsevol administració d'aquesta
comunitat autònoma.
Tanmateix, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports compta amb un Pla de subvencions singulars en
matèria de normalització lingüística que facilita ajudes als
ajuntaments per a la realització de cursos de català als seus
funcionaris. (Resolució de la Consellera de Cultura, Educació
i Esports de 27 de gener de 1992, d'establiment d'un pla de
subvencions singulars en matèria de normalització
lingüística). Aquesta és doncs la via administrativa que han
de seguir els ajuntaments d'Eivissa i Formentera que vulguin
formar en llengua catalana el seu personal.
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Miquel Oliver i Bauçà
Títol: Inici de litúrgia (1983-1987).
Ajuntament de Sant Llorenç: 100.000
Alfred Fuster Amer
Títol: El Santuari de Can Amer.
Ajuntament de Puigpunyent: 150.000
Ajuntament de Puigpunyent
Títol: Recull de coques i pastissos (opuscle).
Ajuntament de Manacor: 200.000
Coordinació: Tomeu Amengual. Pròleg: Jaume Ramis.
Títol: 10 anys de Capsigranys.
Ajuntament de Capdepera: 150.000
Sebastià Ferrer Pascual
Títol: Capdepera i els reis (una crònica de la vida quotidiana).

Palma, 19 de març del 1992.
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simano i Marquès.

Ajuntament de Llucmajor: 150.000
Ajuntament de Llucmajor
Títol: Treball de camp i tabulació de les dades de l'enquesta
sociolingüística a la població de Llucmajor.

M. Hble. Sr:

Ajuntament de Selva: 150.000
Esperança Ramis de Plandolit
Títol: Malnoms de Selva.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
866/92, relativa a subvencions en matèria de publicacions
l'any 1990.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AK)
AUTORS I TÍTOLS DELS LLIBRES
SUBVENCIONATS ALS AJUNTAMENTS DURANT
L'ANY 1990.
Ajuntament de Santanyí: 100.000
Miquel J. Adrover Bennàssar
Títol: Romeria de 4 d'octubre de 1876.

Ajuntament de Binissalem: 155.000
Jaume Llabrés i Aina Pascual
Títol: Història de can Gelabert (opuscle).
Ajuntament de Lloseta: 100.000
Jaume Capó Villalonga
Títol: Història de Lloseta.
Ajuntament de Porreres: 100.000
Sebastià Melià Mora
Títol: Pregó de festes de Sant Roc 1990.
Ajuntament de Muro: 200.000
Gabriel Alomar i Esteva
Títol: Història de Muro. Vol. III.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

Ajuntament de Vilafranca de Bonany: 150.000
Maria A. Andreu i Busquets, Nicolau Dols i Salas
Títol: Del vent i del paper (cinc glosadors vilafranquers).
Ajuntament d'Alcúdia: 250.000
Jaume Torres i Estradé
Títol: Miquel Rivera i Bagur (ColAlecció Antologia d'Artistes
contemporanis).
Ajuntament d'Inca: 300.000
Margalida Escanelles Bonafè
Títol: L'arquitectura religiosa d'Inca.
Ajuntament de Felanitx: 100.000
Joan Maimó i Vadell. Pròleg: Gabriel Janer i Manila
Títol: El bell esguard (poemes).
Ajuntament de Sineu: 100.000
Gabriel Florit Ferrer
Títol: Reculls de poesia: Amb els ulls fits i Al bell cor d'aquí.
Ajuntament d'Alaior: 200.000
Ajuntament d'Alaior
Títol: Guia Arqueològica d'Alaior.

M. Hble. Sr:

Ajuntament de Campanet: 125.000

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
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Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
867/92, relativa a subvencions en matèria de publicacions
l'any 1991.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Nom: Pregó Sant Roc 91
Autor: Jacint Planas Santmartí.
Quantia: 200.000.
Ajuntament de Bunyola
Nom: La Comuna de Bunyola: biografia d'un bosc
Autor: Pere J. Brunet Estarelles.
Quantia: 200.000.

Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AL)

Quantitat global prevista 1991
2.760.000 PTA. amb càrrec a la partida pressupostària
131001.455001.46003 (BOCAIB núm. 20 de 12.02.9l)
S'adjunta la fotocòpia del BOCAIB.

AUTORS I TÍTOLS DELS LLIBRES
SUBVENCIONATS ALS AJUNTAMENTS DURANT
L'ANY 1991, QUANTIA I AJUNTAMENT.
Ajuntament de Felanitx
Nom: Felanitx mot a mot
Autor: Mn. Pere Xamena.
Quantia: 200.000.
Ajuntament de Montuïri
Nom: Son Farnés
Autor: Vicente Llull.
Quantia: 200.000.
Ajuntament de Santanyí
Nom: II Centenari de la mort del Bisbe Verger
Autor:
Quantia: Diversos autors.
Ajuntament de Campanet
Nom: El pou d'en Gatell
Autor: Diversos autors.
Quantia: 150.000.

Criteris de selecció
La selecció per a l'atorgament de les subvencions
correspon a la Comissió Tècnica d’avaluació de subvencions en
matèria de Cultura, Educació i Esports.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Presidència
que conté la contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr.
Joan F. López, RGE núm. 868/92, relativa al responsable de la
publicació de fulletons de propaganda dels concerts a Menorca
el Dia de les Illes Balears.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 7 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Ajuntament de Capdepera
Nom: Històries de Son Sarigot
Autor: Gabriel Florit i Ferrer.
Quantia: 200.000.
AM)
Ajuntament de Sant Llorenç. Delegació de Son Carrió
Nom: Son Carrió cultural
Autor: Diversos autors.
Quantia: 175.000.
Ajuntament de Manacor
Nom: Història de Manacor. El Segle XVI
Autor: Ramon Rosselló Vaquer i Onofre Vaquer Bennàssar.
Quantia: 200.000.
Ajuntament de Sóller
Nom: Pregons de fires dels darrers anys
Autor: Diversos.
Quantia: 200.000.
Ajuntament de Selva
Nom: Pregó de la festa anual en honor de Santa Tecla
Autor: Ajuntament.
Quantia: 200.000.
Ajuntament de Sant Llorenç
Nom: Guia de recursos per conèixer el terme municipal
Autor: Ajuntament.
Quantia: 155.000.

La responsabilitat de la publicació dels fullets dels
concerts de la Coral Sant Antoni i l'Orquestra Simfònica de
Balears "Ciutat de Palma" corre a càrrec del Gabinet de
Relacions Públiques i Protocol de la Presidència del Govern
balear.
Aquests fullets varen ser repartits com a complement
a la invitació feta pel President de la omunitat Autònoma de les
Illes Balears a tots els actes del Dia de les Illes Balears.
El fullet del concert de la Coral Sant Antoni es repartí
com a programa de mà a l'acte institucional, ja que, en acabar,
estava programat aquest concert.
El fullet de l'Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de
Palma va ser repartit com a programa de mà als concerts de
l'Orquestra a Ciutadella i Maó, tots ells amb motiu del Dia de
les Illes Balears.
Palma, 6 d'abril del 1992.
El Secretari Tècnic:
Vicente Matas Morro.

Ajuntament d'Artà
Nom: La població (1600-1940) i la distribució social de la
terra (1918-1944/53) a la comarca de Llevant
Autor: Jaume Alzina Mestre.
Quantia: 200.000.

M. Hble. Sr:

Ajuntament de Porreres

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
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Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan F. López, RGE núm.
869/92, relativa a subvencions per a l'aplicació del model
experimental d'ensenyament.

i altres, així com l'impuls i l’execució, en el seu cas, de
projectes de cooperació interregional, s'han encomanat a
l’Institut de Relacions Europees des de la seva creació a l'Ordre
de la Presidència de 8 de juliol de 1991.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

El contingut del pacte autonòmic subscrit recentment
no implica alteració substancial de l'articulació de les relacions
actuals entre el Govern de les Illes Balears i les institucions
regionals europees en les quals participa o coopera.

Palma, 10 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AN)
La primera fase per a l'aplicació del model educatiu
ha consistit, durant l'any 1991, en facilitar als centres escolars
recursos suficients per tal d'impulsar l'ensenyament de llengua
i
la cultura catalanes, a través de les següents accions:
1.- Edició i distribució als centres de material didàctic en
català, elaborat per part de professors. En aquest sentit, la
inversió aproximada ha estat de 20 milions de pessetes.
2.- Subvencions directes als centres que així ho han solAlicitat,
per adquirir material imprès i audiovisual en català, amb
repercussions directes sobre l'alumnat. (S'adjunta relació de
centres, tot especificant-ne les quantitats).

La presència activa en els distints fòrums, agrupacions
o associacions de regions -Conferència dels Poders Locals i
Regionals d'Europa (CPLRE), Assemblea de les Regions
d'Europa (ARE), Conferència de les Regions
Perifericomarítimes, Centre d'Estudis de Desenvolupament
Regional- va continuar incrementant la nostra aportació amb
l'objectiu centrat a contribuir a estructurar nous sistemes de
diàleg i concertació, que afavoreixen l'intercanvi d'experiències
i la cooperació.
Aquesta serà també la nostra posició en el Consell
Consultiu d'Organitzacions Regionals i Locals de la CEE.
Hem de senyalar també que el Govern balear
propiciarà, en el marc de la Conferència Sectorial pels afers
relacionats amb les Comunitats Europees que es crearà quan
pertoqui -i que ha estat dissenyat en l'acord autonòmic de febrer
de l'any vigent- una participació més activa de les comunitats
autònomes en la planificació de la política comunitària estatal.

Aquest programa s'ha completat amb els cursos de
reciclatge de professors en català (21 milions de pessetes) i
accions concretes per tal de millorar la infraestructura
esportiva (Pla d'extensió de l'educació física, amb un
pressupost invertit de 280 milions de pessetes) i musical
(escoles de música: 9,6 milions de pessetes).
Per a l'any 1992, a més de continuar insistint en les
accions anteriors, es preparen uns convenis amb centres i
d'altres institucions per analitzar, difondre i experimentar el
model educatiu.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

Palma, 6 d'abril del 1992.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 908/92, relativa al
projecte de "Palma capital europea del turisme 92".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

La documentació adjunta a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
AP)
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 907/92,
relativa a les relacions amb les institucions regionals
europees.

La Conselleria de Turisme no ha tengut cap tipus
d'intervenció dins el projecte de l'Ajuntament de Palma
anomenat "Palma capital europea del turisme 92", a excepció
feta d'un suport institucional a l'Ajuntament de Palma.
Palma, 26 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

AO)

M. Hble. Sr:

Les relacions institucionals derivades de la
participació de la CAIB en organitzacions regionals europees

Em complau de rcmetre-vos escrit de la Conselleria de
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Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 909/92, relativa al Pla
ecològic de Mallorca.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 20 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart
AQ)
Aproximadament fa un any el president de la
Federació Internacional de Tour Operadors va proposar a la
Conselleria de Turisme realitzar un pla pilot de
desenvolupament turístic a l'illa de Mallorca en colAlaboració
amb la Comunitat Econòmica Europea. El passat 10 de març,
el Conseller de Turisme va mantenir una reunió a la ciutat de
Berlín amb el
president del la Federació Internacional de Tour Operadors i
amb un alt executiu de la CEE, Sr. Motke, especialitzat en
temes turístics. Els resultats d'aquesta reunió no es poden
classificar de molt esperançadors, ja que es trobaren
reticències per part del representant de la CEE a colAlaborar
amb Balears, a l'argumentar que la nostra regió està exclosa
de qualsevol tipus d'ajut en aquest àmbit, per part de la
Conselleria se seguirà insistint amb l'objecte d'aconseguir
l'esmentada colAlaboració per considerar que pot ser molt
beneficiós dur endavant aquesta iniciativa.
Palma, 18 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera

- Campanya “Un hivern a Mallorca” -Platja de Palma:
organització de sis competicions d'amateurs i set competicions
de veterans.
- Volta ciclista de professionals (dies 4 i 5 de març).
- Cinturó ciclista internacional a Mallorca (7-12
d'abril).
- Volta ciclista internacional a Mallorca de fèmines
(maig).
- Final copa del món professional a Mallorca
(octubre).
- Patrocini de tres corredors a la Volta a França
(material i samarretes).
- Fulletons.
- Samarretes.
Dins aquestes activitats s'ha produït o es produirà la
presència a les Illes Balears de tretze equips estrangers, algunes
seleccions nacionals, triatletes, socis i acompanyants.
Palma, 26 de març del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 911/92,
relativa a la potenciació del voluntariat social.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Turisme que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 910/92, relativa als
resultats de la promoció del cicloturisme.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 de març del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AR)
Primer: no existeixen estadístiques oficials que ens
permetin conèixer exactament la quantitat de cicloturistes que
han vengut a les Illes Balears, no obstant això se xifren entre
quinze i vint mil.
Segon: no es pot dir exactament la distribució per
països, ara bé, es pot establir un ordre de països emissors de
cicloturistes, que per ordre d'importància són els següents:
Alemanya, Àustria, Suïssa, anglesos, escandinaus, Holanda,
Itàlia i França.
Tercer: no hi hagut una ubicació definida per les
estades dels cicloturistes, els quals s'han repartit per tota la
geografia de les Illes Balears i principalment a les zones de
Platja de Palma, Cala Millor i Can Picafort.

Quart: la campanya promocional del cicloturisme ha
consistit en la participació de la conselleria, mitjançant
l'IBATUR dins les següents activitats:

AS)
En primer lloc cal dir que el voluntariat social sorgeix
d'un interès per modificar i millorar estructuralment la societat,
moltes vegades l'acció individual resulta insuficient i per això
es creen associacions de voluntariat social que actuen en
diversos sectors com ara el sanitari, l'assistencial, protecció
civil, defensa de la natura, etc.
La Direcció General de Joventut com a institució a
l'igual que els darrers anys donarà durant l'any 1992 suport a
aquest voluntariat de diverses formes.
En primer lloc, relacionant-se amb les associacions
d'aquesta índole on es poden incloure les de temps lliure,
assistencials, etc., posant a la seva disposició ajudes i
participació en les activitats programades per aquesta direcció
general.
Per altra banda, ja és obert el termini de presentació de
solAlicituds de subvencions, aquestes s'atorgaran d'acord amb
els criteris establerts en el RD 3/92 de 16 gener (BOCAIB
16/6-2-92) i les seves ordres de desenvolupament.
Un altre punt a tractar és que no podem oblidar que no
tots els joves estan associats, la Direcció General de Joventut
potenciarà durant l'any 1992 el voluntariat social oferint els
programes de camps de treball i intercanvis juvenils. Els camps
de treball es conceben dins el programa de voluntariat
internacional i són una forma de treball gratuït i socialment útil
per als joves.
El Govern balear té previst realitzar enguany un total
de 22 torns de camps de treball a les Illes Balears. Així mateix
participarà, també, al programa d'intercanvis de joves
voluntaris en camps de treball a la península i a l'estranger, en
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colAlaboració amb la resta de les CCAA de l'Estat espanyol i
l'Injuve del Govern central.
El programa de camps de treball 1992 preveu
continuar fent-hi feina amb la recuperació de casals de joves
i centres culturals (Artà i Son Cervera), zones d'acampada
juvenil o refugis de muntanya (sa Torrentera, es Torretó i
Molí de Lluc), neteja i protecció de la natura (Albufera de
Mallorca i Dragonera), manteniment i recuperació de poblats
arqueològics (sa Caleta d'Eivissa i Santa Ponça), dinamització
d'activitats esportives per a nins i joves (Sant Francesc de
Formentera), etc.
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adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 912/92,
relativa al voluntariat social.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AT)

Tot aquest programa es fonamenta en la
col.laboració voluntària dels joves, i no és possible la seva
realització sense aquesta aportació de la joventut. Estam
convençuts de la necessitat de mantenir i potenciar aquest
tipus d'activitats que fonamenten la participació i l'altruisme
dins la nostra societat.
Una altra iniciativa és la del programa Jóvenes
cooperantes 92, on 5 joves de la CAIB han estat seleccionats
per l'Injuve per participar a la primera fase de l'esmentat
programa.
Altre àmbit on la Direcció General de Joventut
s'ocupa d'aquest tema és la tasca de colAlaboració amb
l'OPSOC (Oficina para la prestación social de los objetores
de conciencia, dependent del Ministeri de Justícia) i les
institucions de la nostra CA on els objectors poden realitzar
la prestació social substitutòria, a més de les anomenades a la
resposta a la pregunta 912/92 que formula el mateix grup
parlamentari (Càritas, Creu Roja, Protecció Civil, Consell de
la Joventut, Inserso, etc.) hi ha una sèrie d'institucions que
han demanat ser incloses, són les següents: Ajuntaments de
Selva, Sóller, Binissalem, Alcúdia, Alaró i Campos.
Per últim podem afegir dins aquest tema la tasca dels
voluntaris olímpics com a programa que du a terme aquesta
Direcció General dins el camp de l'esport, entre d'altres aquest
any han participat en controls d'atletisme, cross, Copa del
món de natació ... , per aquest mes d'abril està prevista la seva
colAlaboració al Campionat del món de natació per a
minusvàlids.
Volem assenyalar que aquesta Direcció General està
sempre oberta a facilitar la participació dins els camps del
voluntariat social posant tots els mitjans humans, materials i
tècnics dels seus departaments d'activitats, subvencions i
objecció de consciència, de totes maneres cal dir que el
voluntariat social en principi és una tasca de les associacions
creades amb aquest caire i que la Direcció General de
Joventut s'encarrega de potenciar els seus programes i cobrir
aspectes no prevists per aquestes.
Palma, 3 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí Ferrer.

Aquesta Direcció General de Joventut ha colAlaborat
durant l'any 1991 en el camp del voluntariat social de vàries
formes:
En primer lloc, no podem oblidar que en principi són
les associacions d'aquest caire les que elaboren els seus
programes de voluntariat.
La Direcció General de Joventut va colAlaborar amb
aquestes mitjançant les subvencions atorgades amb els criteris
establerts al Decret 2/89 de 12 de gener (BOCAIB 13/31-1-89).
Per altra banda dins el programa de camps de treball
s'ha de dir que durant l'any 1991 el Govern balear ha organitzat
un total de 20 torns de camps de treball a les Illes Balears en
els quals han participat joves voluntaris de 15 a 26 anys. Les
tasques realitzades han estat les següents:
- Reconstrucció del casal de joves de Menorca.
- Manteniment i neteja del parc de s'Albufera de
Mallorca.
- Neteja i condicionament del castell de Capdepera.
- Condicionament del local juvenil a la rectoria de
Bunyola.
- Condicionament del convent del puig de Sant
Miquel.
- Neteja i protecció de natura al Parc de Cabrera.
- Recuperació poblat fenici a Cala Jondal.
- Excavació restes romanes a Pollentia.
- Recuperació antic molí d'aigua a Lluc.
- Manteniment zona d'acampada a sa Torrentera.
En aquestes activitats han participat un total de 450
joves, sempre voluntàriament i perfectament assabentats del
caràcter social de la tasca a realitzar.
Així mateix, un nombre aproximat de 100 joves de les
Balears han participat a camps de treball amb semblants
característiques a tota Espanya o també a diferents països
europeus: Alemanya, Anglaterra, França i Txecoslovàquia.
Aquest tipus d'activitat fonamenta entre els joves la
participació, el coneixement d'altres cultures i l'altruisme
envers de tasques i de marcat caràcter social.
Durant l'any 1991 també es va dur a terme el
programa Jóvenes Cooperantes organitzat per l'Injuve.
Dins el camp de l'objecció de consciència , la Direcció
General de Joventut ha estat intermediària a nivell informatiu
amb les associacions d'aquest caire com són: Creu Roja,
Càritas, Associació Cultural Gitana, també amb Protecció
Civil, el Consell de la Joventut i diversos ajuntaments on els
objectors de la nostra CA han realitzat la prestació social
substitutòria.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
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També durant l'any 1991 varen ser freqüents les
participacions dels voluntaris olímpics de forma totalment
desinteressada colAlaborant en tota mena d'esdeveniments
esportius.
Per últim, s'ha d'assenyalar que a nivell de
colAlaboració amb les associacions i escoles de temps lliure a
més de les subvencions es varen fer activitats puntuals com
la colAlaboració amb l'escola d'animació sociocultural.
Palma, 3 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí Ferrer.

Arrom Vila, B.

1.407.000

Solivellas Saporta, V.

1.956.000

Calatayud Llorca, F.

2.400.000

Santandreu Riera, C.
Francia Antich, C.
Dalmases Balaña, N.

1.868.000
65.000
200.000

Giralt Herranz, A

50.000

Grimalt Lloriu, J.

438.000

Gonzalez Frax, E.

50.000

Zozaya Stabel, J.

40.000

Arno Riera, D.

32.000

López Bayarri, J.

25.000

Rodero Riaza, A.

40.000

Herrero Tejero, J.L.

50.000

Juan Riera, P.

95.000

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de l'Institut de
Relacions amb Europa que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 913/92,
relativa a les conclusions Assemblea Anual del Grup IV de
Treball de l'ARE.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 10 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Aguiló Monjo, P.
Medall Cirera, M.

100.000
90.000

AU)

Beascoechea, M.

120.000

Vos adjunt les conclusions de l'Assemblea Anual del
Grup IV de Treball de l'ARE: cultura i turisme, celebrada a
Palma els dies 26 i 27 de setembre de 1991.

Cladera Corro, A

42.000

Les conclusions esmentades queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
M. Hble. Sr:

Fernández Pérez, J.
Janer Manila, G.
Balmaseda Muncharaz, L.
Grimalt Llofriu, I.

30.000

Hernando Gonzalo, A.

40.000

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1016/92,
relativa als contractes de prestació de serveis a l'Institut
Balear de Disseny.

Jareño Muñoz, J.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Mascaró Aguilar, B.

Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AV)
Nom
Fortuny Salas, J.

Quantitat
275.340

Crespí Calafat, A

Beltran García, B

960.000

Martorell Bonafé, J.

700.000

Juaristi García, M.
Freixes i Melero, D.

89.293
1.960.000

Treball
Assessoria
laboral
465.000
Ass
ess
oria
fisc
al
Dissenyadora
ind.
Tendències
calçat
Muntatge
quaderns moda
Arquitectes
expo “Un
siglo...

120.000
24.000
40.000

Lorente Solivellas, G.
Martín García, F.

117.000
90.000
190.000
17.000

Armengol, E.

186.400

Cañeellas Sabater, G.

230.000

García Amengual, J.

570.000

Mateu Mestre, M.
Llecha Salvado T.

70.000
23.600

Salleras Fuster, B.
López Gómez, Felipe S.

37.000
50.000

Quiroga Conrado, M.

36.000

Fernández Gómez, J.

50.000

Blanes Castañer, M.T.

115.000

Ros Salvà, C.
Vinardell Vila, M.

120.000
686.000

Munoa Roiz, R.

150.000

Herranz Rodríguez, C.

450.000

Tendències
calçat
Tendències
calçat
Comissari expo
“Un siglo...
Tendències bijut.
Estudi moble
Catàleg expo
“Un siglo...
Expo “Un
siglo...
Aerografia
panells tend.
Expo “Un
siglo...
Catàleg expo
“Un siglo...
Col A l a borador
“Un siglo...
Expo “Un
siglo...
Catàleg expo
“Un siglo...
Expo “Un
siglo...
IlAlustració
quaderns moda
Advocat
Fotografies “Un
siglo...
Tendències
confecc.
M u n t a t g e
quaderns
Curs bijuteria
Textos moda
Catàleg expo
“Un siglo...
Expo “Un
siglo...
Catàleg expo
“Un siglo...
Expo “Un
siglo...
P a t r o n s
confecció
Expo “Un
siglo...
Traduc. Art.
balear
Expo “Un
siglo...
T e n d è n c .
confecció
Curs patronatge
calçat
Curs aerografia
Expo “Un
siglo...
Fotògraf
Expo “Un
siglo...
Expo “Un
siglo...
Expo “Un
siglo...
R e d a c c i ó
contracte
Textos moda
Expo “Un
siglo...
Expo “Un
siglo...
Expo “Un
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Bees F.

1.485.000

Marín Rubio, A.

1.416.000

Corró Borràs, M.P.

2.650.000

Llompart Bosch, F.
Bellido Lladó, E.
Aguiló Monjo

15.000
15.000
30.000

Balaguer Mas, M.

40.000

Fortuny Siquier, J.

40.000

sigl
o...
Expo “Un
siglo...
T e n d è n .
confecció
T e n d è n .
confecció
Estudi moble
Estudi moble
Vocal consell
direc.
Vocal consell
direc.
Vocal consell
direc.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1022/92,
relativa als contractes de prestació de serveis al consorci
Centre de Documentació Europea.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AX)
Relació de persones que han presentat factures o
minutes al consorci CDE des de l'1.1.91 a l'11.3.92
Nom
Mangas Martín, A.
Blasco Esteve, A.
Garau Juaneda, L.
Garau Sobrino, F.
Corona Martín, R.
Alonso Ureba, A.
Quintana Carlos, I.
Alcover Garau, G.
Esteban Velasco, G.
Embid Irujo, J. M.
Domingo Solans, E.
Sedano Bastidas, L.
Blas, J.

Import
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
95.000
50.000

García Santos, G.

826.260

Siquier Riera, A.

826.260

Polo Asociados, SA.

300.000

Mingola Mingola, A

184.800

Servei
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Curs dret comú
Gestor Admin.
Conferència
AJEB
Estud. econ.
CEE
Estud. econ.
CEE
Assessoria
fiscal
Neteja local

Palma, a 30 de març del 1992.
Relació de la plantilla del consorci Centre de
Documentació Europea de les Illes Balears des de 1'1.1.91
fins a 1'11.3.92
Persona
Soler Cladera, C.
Pericàs O'Callaghan, L.
Zaforteza Fortuny, R.
González Sánchez, P.
Morro Morey, C.

Import
2.261.863
2.196.148
1.848.406
3.044.182
2.174.398

Palma, a 30 de març del 1992.

Càrrec
En excedència
Tècnic sup.
Documental.
Documental.
A u x .
Administ.
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Subministradors de serveis i materials al consorci
Centre de Documentació Europea de les Illes Balears des de
1'1.1.91 fins a 1'11.3.92
Subministrador
Isen Mensajeros
Compañía Telefónica
Bota March
Hilario Gonzalo
Hora Nova
Canon copiadores
Diario de Mallorca
Dir Balear, SL
Papeleria Borca
Gaceta del Foro
BOE
Binomio de Publicidad
Brillo Balear
Centro Estud. Const.
GESA
Canon Prod. Elect.
Distrib. Dcho. y Econ.
El País
MAC Informàtica
Roldan Oficinas
CIDA
IZY Publicidad
Olivetti Systems
Eléctrica Ruíz
Bolsa del Televisor
Imprenta Politécnica
Logic Control
Sec. Gral. Congreso
P. Santandreu I. Elect.
Chubb Parsi SA
Francisco Bellinfante
Editorial CISS
Carpintería Vicens
La Vanguardia
El Día 16

Import
11.465
1.320.852
11.366
8.946
52.836
140.153
26.418
140.070
25.605
69.000
190.788
639.300
103.600
9.101
355.462
138.891
65.100
20.740
602.678
34.650
129.179
909.200
17.123
950
13.393
172.165
13.362
8.400
9.175
16.000
1.608
50.490
13.500
5.858
5.425

Servei
Missatgeria
Telèfons
Material neteja
Papereria
Subscripció
Mant. fotoc.
Subscripció
Subminist. infor.
Papereria
Subscripció
Subscripció
Publicitat
Neteja
Bibliografia
Electricitat
Material reprog.
Bibliografia
Subscripció
Compra ord.
Compra mobil.
Bibliografia
Publicitat
Material inform.
Material elèctric
Lloguer vídeo
Material impr.
Material inform.
Subscripció
Electricista
Revisió extint.
Compra tov.
Subscripció
Confecció pal
Subscripció
Subscripció

Molt Hble. Sr.
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1027/92,
relativa als contractes de prestació de serveis al Servei Balear
de Salut.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart.
AY)
Cap persona mitjançant cap tipus de contracte de
serveis ni de qualsevol altre tipus de relació laboral o
econòmica ha presentat factures o minutes al Servei Balear de
Salut des de 1'1 de gener del 1991 fins a l'actualitat.
Palma, a 4 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 1038/92,
relativa als contractes de prestació de serveis a la Conselleria de
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Sanitat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AZ)
Contractes de prestació de serveis de l’any 1991
Nom
Maza de Lizana, R.

Quantitat
179.400

Castelló Serra, F.

140.400

Mulet Bujosa, M.

84.700

Mir Vanrell, O.

42.000

Roca Vicens, M.

141.300

Castelló Serra, F.

140.400

Genovart Suàrez, T.

672.000

Torres Guerola, V.

Rius Caulus, R.

Canalis Hdez., O.

De la Calleja, C.

Gonzàlez Porcel, F.
Arboledas Glez., L
Aranguren Balardi, R.
Carrasco Cantos, J.
López Isturiz, A.
Verd. Vallespir, S.
Valentí Ardanuy, M.
Cuartero Sáiz, J.
Maroto Rdguez. A.

164.500

794.434

898.490

150.000

160.000
100.000
50.000
20.000
20.000
40.000
70.000
10.000
10.000

Feina
Classes de
gimnàstica
i rehabilitació
al centre Verge
de Lluc
Classes de
treballs
ma nuals al
centre de Son
Roca
Servei religiós
a la resid.
Uyalfas (Sa
Pobla)
Actuacions
mèdiques al
Servei de
Protecció d e
la Dona
Classes de
fusteria i
marqueteria al
centre Verge
de Lluc
Classes de tall
i confecció al
centre de Son
Roca
Animació
sociocult.al
centre de Son
Roca
Curs d'orient.i
suport social al
centre de Son
Roca
Honoraris
aparellador
Centre Sanitari
d'Eivissa i
Formentera
Honor. arquit.
Centre Sanitari
d'Eivissa i
Formentera.
Conferències
cursos
de diplomats en
Sanitat
Conferències
en cursos de
diplomats en
Sanitat
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Oliver Porqué, J.
Sastre Celia, G.
Puigfer. Ballará, E.
Portau Fdez.-Seg. M.
Barge Franco, M. T.
Siquier Sampol, G.
Caimari Alomar, J.
Tarancón Torres, M.
Ramero Mndz.-Val. M.
Muriel Ledesma, J.
Díaz Rosselló. B.
García Ordinas, M.
Mariano Soler, A. C.
Prats Guerrero, J.
López Reneo, R.
Tovar Lázaro, M.
Benito Oliver, E.
Cabrer Barbosa, B.
Marqués Cardell, C.

10.000
60.000
60.000
20.000
10.000
110.000
20.000
80.000
40.000
60.000
10.000
10.000
40.000
50.000
110.000
10.000
10.000
10.000
20.000

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Palma, a 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Francesca Bassa, RGE núm.
1049/92, relativa als serveis socials i assistència social.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 1 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BA)
Desenvolupament del Pla quadriennal de serveis
socials i assistència social.
Sector de minusvàlids:
A. Realitzacions (exercici de 1991)
1.- Serveis d'atenció precoç:
Als serveis ja existents de caràcter específic localitzats
a ASPACE (paràlisi cerebral), ASNIMO (síndrome de Down),
colAlegi La Puríssima (sords), es varen sumar els de Manacor i
el centre Joan XXIII (Inca), tots ells dedicats a l'atenció de tot
tipus de minusvàlids.
2.- Formació professional:
S'obriren dues unitats de FPE (MEC) al centre Joan
XXIII d'Inca.
3.- Creació de centres:
- Centre Son Tugores per a minusvàlids adults
profunds: s'han posat en marxa dos pavellons amb trenta interns
i quaranta externs.
- Centre Joan XXIII per a tot tipus de minusvàlids de
la comarca d'Inca.
4.- Centres especials de colAlocació:
- Centre especial de colAlocació Sempre Verd de
Marratxí (deu treballadors amb síndrome de Down).

B.O.P.I.B. Núm. 39 - 7 de juliol del 1992
- Ampliació del centre especial de colAlocació
d’AMADIP amb una secció de serveis (neteja: quaranta
minusvàlids).
- Legitimació i posada en funcionament com a
empresa del centre especial de colAlocació CESIBA (vuit
sords).
5.- Centres ocupacionals:
- Centre ocupacional Isla (Palma).
- Ampliació del taller ocupacional Numun (Palma).
- Creació d'un centre ocupacional al Joan XXIII
(Inca).
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Menorca:
Es Mercadal
Ciutadella

12 places
115 places

Es projecta la construcció de les residències següents:
Lloseta
Consell
Alcúdia
Vilafranca
Felanitx (INSERSO)
Santanyí
S'Alqueria Blanca

24 places
20 places
36 places
38 places
200 places
60 places
60 places

- Ampliació del taller Estel Nou de Sóller.
I la continuació de les obres de les residències:
6.- Pisos-residència:
- Llar sa Lluna per a adults amb síndrome de Down
(Marratxí).
- Comunitat terapèutica d'autistes (Palma).
- Mini-residència Joan XXIII (Inca).
B. Projectes en marxa (exercici de 1992).
1.- En fase de realització:
Centres ocupacionals:
- Ampliació i equipament del centre ocupacional

Montuïri
Calvià
Santa Maria
Bunyola
Algaida
Eivissa (C. Ins.
d'Eivissa i For.)

30 places
90 places
30 places
29 places
20 places
265 places

Les places residencials creades durant l'any 1991 són
en total cent quaranta-nou, les places en construcció o projecte
són nou-centes vint-i-dues, per tant les places previstes
actualment són mil setanta-una, i les establertes en el Pla
quadriennal són mil tres-centes seixanta per a tot el quadrienni.

Isla.
- Construcció i equipament del centre ocupacional
Mater Misericordiae.
- Construcció i equipament del centre ocupacional
d'ASNIMO.
- Equipament del centre ocupacional d'ASANIDESO
(Sóller).
- Reforma del centre ocupacional d'AMADIP.
Mini-residències:
- Pisos tutelats d'AMADIP.
- Pisos residència del centre Mater Misericordiae.
- Pis-residència d'ASPACE.
Centre de minusvàlids profunds Son Tugores:
- S'ha previst l'obertura de dos pavellons més.
2.- En fase de projecte:
Centres especials de colAlocació:
- Centre especial de colAlocació APROCEM de
Manacor (projecte realitzat).
- Centre especial de colAlocació d'Inca.
- Ampliació del centre especial de colA locació
Sempre Verd.
Sector de tercera edat:
S'han creat places en les residències següents:
Mallorca:
Pollença
Palma (Bisbat)
Muro
Artà
Campos
Sineu
Manacor
Sencelles
Felanitx

38 places
50 places
50 places
39 places
31 places
12 places
47 places
21 places
50 places

Dins aquest sector també s'han equipat o construït o
reformat els següents centres de dia per a l'atenció als nostres
majors:
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
Andratx
Es Castell
Sta. Eulàlia
Binissalem
Ciutadella
St. Antoni
Búger
Ferreries
St. Josep
Capdepera
Es Mercadal
St. Rafel
Cala Rajada
Es Migjorn Gran
St. Jordi
Consell
Jesús
Sencelles
Esporles
Campanet
Fornalutx
Lloret de Vistalegre
Llubí
Lloseta
Montuïri
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Porreres
St. Llorenç/Son Carrió
Muro
Santa Maria
Selva/Caimari
Petra
Sineu
Son Servera
S. Joan
Santanyí
Santanyí/S'Alqueria Blanca
Alaró
Alcúdia
Bunyola
Algaida
Vilafranca
Felanitx/S'Horta
Llucmajor/S'Arenal
Santa Margalida
Ses Salines
Ses Salines/Colònia St. Jordi
Valldemossa
Selva
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Selva/Moscari
Sóller

I per últim, dotze centres més en distintes barriades
de Palma.
Sector dona i marginació adulta:
- En colAlaboració amb l'IBAVI s'ha construït un
centre d'atenció a la dona i famílies amb problemes greus, que
es gestionarà en colAlaboració amb Càritas durant l'any 1992.
- S'ha millorat el funcionament del centre destinat a
menjador de transeünts (sistema de dinars) coordinant el
mateix amb els altres serveis anàlegs existents a Palma
prestats per l'Ajuntament, Càritas, Hospital de Nit, etc.

- El Servei d'ajudes a domicili és un dels programes
del Pla de prestacions socials bàsiques, en què colAlabora la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, per al seu
desenvolupament a les Illes. Així mateix, s'ha establert un
conveni amb Creu Roja Espanyola per a la realització de
programes d'ajuda a domicili com el subministrament de
menjars, acompanyament i servei de telealarma.
- Pel que fa a les campanyes de prevenció s'han
realitzat actuacions de prevenció en matèria de minusvàlues i en
matèria de prevenció de drogodependències.
Palma, 28 d'abril del 1992.
M. Hble. Sr:

- Es realitzen gestions per iniciar les activitats
d'atenció a transeünts a Eivissa.
- S'ha colAlaborat en les activitats realitzades des de
la Conselleria de Cultura per a la dona, a través de la
Comissió Interdepartamental de la Dona.
- S'han posat en marxa set pisos a Eivissa d'acollida
transitòria a marginats i famílies en estat de necessitat.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1089/92,
relativa a la demanda de residències per a la tercera edat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Sector de drogodependents:
- S'ha realitzat el projecte d'una nova comunitat
terapèutica a Mallorca, que es finalitzarà el 1993.
BB)
- S'ha acabat de dotar el centre d'acollida del
Projecte Home a Palma, així com el centre de reinserció.
- S'ha efectuat una campanya de prevenció en
matèria de drogodependències, en colAlaboració amb ràdio
ECCA.
- S'ha realitzat un conveni de colAlaboració amb Creu
Roja Espanyola per al desenvolupament dels programes de
drogodependències (prescripció de metadona, prevenció,
orientació i atenció terapèutica del drogodependent).
Sector del menor:
El centre de menors es Pinaret (Marratxí), com a
unitat d'internament durant l'any 1991 s'ha redefinit com a
unitat de custòdia i tractament educatiu; al mateix temps s'ha
obert una altra unitat funcional granja-escola Son Haixura a
Felanitx on es desenvolupa el tractament educatiu amb estada
del menor durant un temps més ampli que en la primera.
Dins la remodelació, també es va definir el programa
de fusteria (a l'edifici de Santa Catalina a Palma) per atendre
menors i facilitar formació ocupacional, orientació
professional i la inserció laboral. Aquest programa atén
directament la població de menors amb amonestacions que
encara no ha comès delicte.
Serveis socials generals:
- La competència dels serveis socials generals és
principalment dels ajuntaments. S'ha continuat en la línia
iniciada pels consells insulars en la implantació de la Xarxa
Bàsica de Serveis Socials, amb el suport financer del
Ministeri d'Assumptes Socials i del Govern de la Comunitat
Autònoma, coordinat per la Direcció General d'Acció Social
d'aquesta conselleria.
- Tots els municipis compten amb una unitat de
treball social pròpia o compartida amb altres ajuntaments.
S'ha incidit de manera especial en l'ajuda domiciliària.

Residències tercera edat.
Continuant les directrius marcades en la Llei d'acció
social, de suport al sector de la tercera edat, el Pla quadriennal
de serveis socials i assistència social programa unes línies
d'actuació orientades tant a la creació de noves places per a
residències com a la potenciació de les existents. Així mateix
s'han regulat a través del Decret 22/1991, de 7 de març, les
condicions i els requisits mínims per a l'obertura i el
funcionament de centres, serveis o establiments residencials per
a la tercera edat.
Conseqüentment amb tot això i a petició dels
ajuntaments respectius, s'ha colAlaborat en la creació de places
en les següents residències:
Mallorca:
Pollença
Palma (Bisbat)
Muro
Artà
Campos
Sineu
Manacor
Sencelles
Felanitx

38
50
50
39
31
12
47
21
50
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Es té coneixement que en la residència Sa Nostra es
preveu una ampliació immediata de vint places.

Menorca:
Es Mercadal
Ciutadella
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12
115

S'hi pot afegir la residència Uyalfàs a sa Pobla la
titularitat de la qual és de la comunitat autònoma, té 60
places.
Entre totes sumen un total de sis-centes setanta-sis
places.

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social ha
colAlaborat l'any 1991 en la creació de cent quaranta-nou places,
estan en construcció o en projecte nou-centes vint-i-dues
places. Per tant, les places previstes són mil setanta-una, i les
assenyalades en el Pla quadriennal són mil tres-centes seixanta
places per a tot el període.
S'ha de tenir en compte que no estan incloses les
places de noves residències privades pendents d'autorització
administrativa.

Així mateix s'ha constatat el funcionament de les
places de les següents residències:
M. Hble. Sr:
Mallorca:
A Palma

Places
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1090/92,
relativa als ajuts per assistència domiciliària.

Residència mixta de
pensionistes la Bonanova 552
Residència per a majors
Sa Nostra
181
Llar d’ancians del CIM 390
Residència de majors
El Temple
17
Residència Centre Eucarístic 45
Residència G. Carmelites 35
Residència G. dels Pobres 90

A Inca
A Porreres
A Sóller
A Llucmajor

Residència Miquel Mir
Residència social
Casa de família
Ntra. Sra. De Vic
Residència municipal

45

Residència Bisbat

65

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
33

48
38

BC)
El Servei d'ajudes a domicili és un dels programes del
Pla de prestacions socials bàsiques, en què colAlaboren la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, els consells insulars,
els ajuntaments de les Illes i el Ministeri d'Assumptes Socials.

Eivissa:
A Eivissa
Menorca:
A Maó
A Alaior
A Ferreries

Per al desenvolupament d'aquest programa s'ha invertit
per part del Govern balear durant l'any 1991:
A Mallorca:

Residència municipal
Centre del CIM
Residència
Residència

90
67
15
13

La capacitat de les esmentades residències puja a mil
set-centes vint-i-quatre places.
També s'ha previst la colAlaboració amb el Pla
gerontològic estatal, a fi de construir o adequar places
residencials de tercera edat. Respecte a això es té en projecte
la colAlaboració en la construcció de les següents residències:
Lloseta
Consell
Alcúdia
Vilafranca
Felanitx (INSERSO)
Santanyí
S'Alqueria Blanca

24 places
20 places
36 places
38 places
200 places
60 places
60 places

I la colAlaboració en la continuació de les obres de
les residències de:
Montuïri
30 places
Calvià
90 places
Santa Maria
30 places
Bunyola
29 places
Algaida
20 places
Eivissa
265 places
que sumen un total de nou-centes dues places.

Alcúdia
Alaró
Binissalem
Búger
Campanet
Consell
Inca
Lloseta
Pollença
Sa Pobla
Santa Maria
Mancomunitat del Pla
Artà
Capdepera
Felanitx
Manacor
Porreres
Sant Llorenç
Son Servera
Andratx
Bunyola
Calvià
Campos
Esporles
Fornalutx
Llucmajor
Marratxí
Puigpunyent
Santanyí

2.181.647
2.912.075
2.410.720
182.500
534.800
1.245.577
2.009.000
2.306.225
3.039.281
3.500.000
1.294.190
9.667.960
2.785.389
627.500
6.167.294
8.396.855
1.421.984
1.889.875
3.908.576
895.423
858.984
9.321.191
850.288
1.691.880
1.163.000
2.787.868
3.485.625
962.044
6.283.000
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S'han beneficiat d'aquest programa un total de
set-cents noranta-quatre usuaris.

El contingut del protocol sobre la política social
adoptat per aquells onze estats membres conté aspectes contra
l'exclusió i la pobresa en els punts següents:

Pel que fa als ajuntaments de Menorca i
d'Eivissa-Formentera, no se'ns ha comunicat encara per part
dels consells insulars el desglossament de les diverses
activitats del Pla concertat, ja que aquest Pla es desenvolupa
en aquesta comunitat autònoma a través dels consells insulars.
Tenim constància que s'atén la totalitat de la demanda
solAlicitada per a aquest programa.

1) Ampliar els objectius de la política en relació amb
l'ocupació, una protecció social adequada i la millora de les
condicions de vida i de treball.

En referència a les previsions per al 1992, s'ha
elaborat un calendari d'actuacions concertat amb el Ministeri
d'Assumptes Socials, que destinarà a Balears cent seixanta-un
milions de pessetes (161.000.000). Per part del Govern
balear, conjuntament amb els consells insulars, s'aportarà,
almenys, una quantitat similar, de la qual cent milions
(100.000.000) correspondran als pressuposts aprovats pel
Parlament de la comunitat autònoma per ser transferits a cada
consell insular amb destinació al Pla concertat, el programa
prioritari dels quals és el d'ajuda a domicili, es mantenen els
serveis que es prestaven l'any 1991, i s'eixamplen en la
mesura de les demandes i de les disponibilitats
pressupostàries.

3) Protecció social i Seguretat Social dels treballadors,
condicions d'ocupació dels immigrants extra-comunitaris,
promoció i creació d'ocupació.

Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1093, relativa a la política social envers l'entrada en vigència
de l'Acta Única Europea.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 22 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

2) Aconseguir majors cotes d'integració de les
persones excloses del mercat de treball, així com la igualtat de
condicions entre homes i dones en les condicions de treball.

A un termini més llarg, la creació de la Unió
Econòmica Europea i monetària, el reforçament de la cohesió
econòmica i social envers els països i les regions més pobres,
així com la creació d'un fons de cohesió i impulsar tot allò
relatiu a la salut pública. Punts tots ells fonamentals per a la
lluita contra l'exclusió i la pobresa.
Els textos del Tractat de l'Acta Única Europea
contemplen dins el protocol relatiu a la cohesió econòmica i
social que els estats membres reformaran els fons estructurals
i crearan un fons de cohesió per poder ajudar aquells estats
membres el producte nacional brut dels quals sigui inferior al
90% de la mitjana comunitària.
Reafirmar el convenciment dels estats membres a
dedicar la majoria dels seus recursos a la promoció de la
cohesió econòmica i social i es declaren disposats a examinar
el capital necessari per a aquests efectes.
Reconèixer la necessitat de seguir de prop el progrés
en la via de la cohesió econòmica i social i es declaren
disposats a estudiar totes les mesures necessàries per a
aconseguir la seva finalitat.
Afirmen la seva intenció de tenir en compte la
capacitat contributiva dels diferents estats membres relativa als
seus recursos propis i a estudiar els mitjans que permetin
corregir, en els estats membres menys pròspers, els elements
regressius de l'actual sistema de recursos propis.
El protocol relatiu a la política social, signat tan sols
per onze estats membres, en el seu article 117 diu:

BD)
Política social a partir de l'entrada en vigència de
l'Acta Única Europea.
El Tractat de la Unió Europea signat a Maastricht el
7 de febrer del 1992 constitueix un pas endavant envers la
construcció de l'espai social europeu. Preveu tan sols un
creixement limitat en l'àmbit de l'acció comunitària pel que fa
a la política social fins i tot entre els onze estats membres
compromesos a progressar en aquest àmbit, ja que Gran
Bretanya, de moment, no ha subscrit el protocol relatiu a
política social, en particular a allò que es refereix a les
qüestions de seguretat social i de nacionals de països tercers,
sotmeses al vot per unanimitat del Consell.

“LA Comunitat i els seus estats membres tenen com a
objectiu la promoció de l'ocupació, la millora de les condicions
de vida i de treball, una protecció social adequada, el diàleg
social, el desenvolupament dels recursos humans per a
aconseguir un nivell d'ocupació elevat i durador i la lluita
contra les exclusions.”
Per això, la Comunitat i els seus estats membres
posaran en marxa una sèrie de mesures que tenguin en compte
la diversitat de normatives nacionals, les relacions
convencionals, dins la necessitat de mantenir la competitivitat
de l'economia de la Comunitat.
En el seu article 118, i per poder aconseguir els
objectius de l'article 117, la Comunitat manté i completa
l'actuació dels estats membres dins els temes següents:
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- En particular, la millora dels mitjans de treball per
protegir la salut i la seguretat dels treballadors.
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2) Finances públiques sanejades:
Dèficit públic no superior al 3% del PIB.
Deute públic no superior al 60% del PIB.

- Les condicions de treball.
- La informació i la consulta als treballadors.
- La igualtat entre homes i dones pel que fa a les
oportunitats per accedir al mercat de treball i als drets dins el
treball.
- La integració social i la protecció social dels
treballadors.
- La protecció dels treballadors en cas de pèrdua del
contracte de treball.
- La representació i la defensa colAlectiva dels
interessos dels treballadors i dels empresaris.
- Les contribucions financeres per a la promoció i la
creació de l'ocupació, sense perjudici de les disposicions
relatives al Fons Social.
La Comissió té com a tasca promoure la consulta als
agents socials de la Comunitat i prendre totes aquelles
mesures que puguin facilitar i aconseguir un diàleg entre les
parts.
En el seu article 119 contempla el següent:
“1) Cada estat membre assegurarà l'aplicació del
principi d'igualtat de remuneracions entre treballadors
masculins i femenins per a una mateixa feina.”

3) Que els tipus d'interès a llarg termini no superin en
dos punts els tipus d'interès dels tres països amb la taxa
d'inflació més baixa durant un any anterior.
4) Que durant dos anys no es devaluï ni revaluï la
moneda fora dels marges marcats pel Sistema Monetari
Europeu.
La referència més explícita del Tractat de la Unió
Europea, a l'àrea d'acció social, diu el següent:
"La Conferència destaca la importància que té, per
aconseguir els objectius de l'article 117 del Tractat constitutiu
de la Comunitat Europea, la colAlaboraci6 entre aquesta i les
associacions de solidaritat i les fundacions, com a institucions
responsables d'establiments de beneficència i de serveis
socials.”
En conseqüència, esperam que en els diversos
programes o activitats de la CEE es tengui en compte aquesta
declaració i se'ns doni oportunitat a les CCAA a participar en
el seu desenvolupament que, per altra part, en la seva
formulació actual, estan dirigits a aspectes de política social
que, com es dedueix de l'exposat, no estan compresos en l'àmbit
competencial de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
d'aquesta comunitat autònoma.
Palma, 4 de maig del 1992.
M. Hble. Sr:

Entén per remuneració el salari base o salari mínim
i qualsevol altre concepte pagat directament o indirectament,
en doblers o en espècie, pagat per l'empresari al treballador en
raó de l'ocupació.
La igualtat de remuneració, sense discriminació
basada en el seu sexe, implica:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Víctor Tur, RGE núm. 1232/92,
relativa a l'anàlisi d'aigües a les platges.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

a) Que la remuneració acordada per una mateixa
feina pagada a escarada sigui establerta sobre la base d'una
mateixa unitat de mesura.

Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

b) Que la remuneració acordada per un treball pagat
per un temps sigui la mateixa per a un mateix tipus de feina.
BE)
Dins la problemàtica social, la Comunitat Europea
i els seus estats membres, de cara als propers anys, tenen dues
tasques bàsiques a afrontar. D'una part, accentuar la seva
participació en la política d'ocupació assalariada i, d'altra,
assegurar el benestar material i moral a les persones que, per
raons alienes a la seva voluntat, es troben excloses de la feina.
Per tot això, després d'alguns anys d'experiències,
molts estats membres han establert una relació més estreta
entre la recerca real d'ocupació i el dret a les prestacions
socials. El fet de refusar una ocupació pot suposar la pèrdua
o la reducció de les prestacions socials.
Els estats membres, per poder incorporar-se a la
Unitat Econòmica Europea, base de futur per a la realització
de les diferents polítiques socials abans enumerades, han
signat un compromís de complir quatre criteris de
convergència:
1) Que com a màxim la taxa d'inflació superi en 1.5
punts la mitjana dels tres països amb inflació més baixa
durant l'any anterior.

En línies amb les previsions de la Directiva 76/160 de
la Comunitat Econòmica Europea, les aigües de mar de les
platges per a bany són controlades cada 15 dies i es verifiquen
les anàlisis de les platges de les Pitiüses en el Centre Insular de
Sanitat d'Eivissa, i cada vint dies es comunicaran els resultats,
una vegada processades les aigües de mar en el laboratori del
Centre Insular de Sanitat.
Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó
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Em complau de remetre-vos escrit de l'entitat
IFEBAL que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1293/92, relativa a les
transferències a IFEBAL.

Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó
M. Hble. Sr:

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Em complau de remetre-vos escrit de contesta a la
Pregunta amb prec de resposta oral núm. 1376/92, que una
vegada finalitzat el període de sessions i d'acord amb l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

BP)
Transferències a IFEBAL.

Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Quines transferències s'han fet des del Govern de les
Illes Balears a IFEBAL els anys 1988, 1989, 1990 i 1991?
Ens remetem a les auditories que anualment
presentam.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE
núm. 1372/92, relativa al conveni entre el Ministeri de Sanitat
i Seguretat Social i el Govern de la CA sobre la utilització del
clembuterol.

BH)
Les confederacions hidrogràfiques no tenen cap
competència a les Balears, per la qual cosa no poden aplicar-se
les mesures d'emergència de cap confederació.
La Junta d'Aigües de Balears amb seu a la Conselleria
d'Obres Públiques, no ha adoptat cap tipus de mesura
d'emergència en cas de sequera.
Palma, 5 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
M. Hble. Sr:
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BQ)
No es tracta d'un conveni pròpiament dit, sinó d'un
compromís acordat per totes les administracions públiques
competents, tant autonòmiques (de totes les comunitats
autònomes -conselleries d'Agricultura i Sanitat respectivescom centrals -dels ministeris de Sanitat i d'Agricultura,
sobretot-), per coordinar les actuacions sobre la matèria i
actuar homogèniament respecte a això. Per a això, en la
reunió que va tenir lloc en el Ministeri de Sanitat i Consum,
el dia deu de març del 1992, s'acordà una proposta d'actuació
homogènia de les administracions central i autonòmica en el
control de la utilització de substàncies prohibides en la
producció animal.
A tal reunió va assistir el Director General de Sanitat
Dr. Sr. Bartolomé Cabrer i Barbosa en representació de la
Conselleria de Sanitat.
En tal sentit, s'acorda una acció conjunta de les
autoritats sanitàries i d'agricultura:
Les autoritats sanitàries cursaran instruccions a fi
que es procedeixi d'acord amb un “protocol d'actuació de la
inspecció veterinària en escorxadors front a animals bovins
sospitosos.”
Les autoritats competents d'agricultura (ramaderia)
inspeccionaran totes les explotacions d'enceball del ramat
boví i procediran d’acord amb els “criteris de sospita
d'utilització de finalitzadors en explotacions ramaderes.”

Em complau de remetre-vos escrit de contesta a la
Pregunta amb prec de resposta oral núm. 1377/92, que una
vegada finalitzat el període de sessions i d'acord amb l'article
159.3 del Reglament del Parlament, ha de tramitar-se com a
pregunta amb resposta escrita.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 9 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BI)
Atès que les gestions amb l'IRYDA es refereixen
exclusivament a la possible cessió de les aigües dels sondeigs
ubicats en el sector I de la zona regable d'interès nacional de la
Marineta-Llubí-Muro, en què estan paralitzades les actuacions
per falta d'interès dels agricultors afectats per aquestes, en el
cas de dur-se a terme la cessió d'aigües per a l'assortiment de
Palma i d'altres municipis, no afectaria l'execució dels plans de
reguiu del sector II de l'esmentada zona regable, que afecta els
termes municipals de Petra i Ariany, la qual en l'actualitat està
paralitzada a l'espera que l'IRYDA resolgui la rescissió dels
contractes de les obres adjudicades anteriorment per aquest
organisme a l'empresa Dragados y Construcciones SA. La
resolució del dictamen previ al del Consell d'Estat està pendent
des de fa dos anys.
Palma, 5 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.
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Atletisme
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Mallorca
Eivissa
Menorca

610
122
118

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí, RGE núm.
1384/92, relativa als carnets d'esport escolar lliurats per la
Conselleria de Cultura.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

M. Hble. Sr:

Palma, 29 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BJ)
Llicències esportives escolars curs 91/92. Programa
promoció. Resum per comarques.

Em complau de remetre-vos escrit d'aquesta
Conselleria que conté la contestació a la Pregunta formulada
per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1428/92, relativa a
l'epígraf del Pla balear jove "Més cultura i més esports".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 8 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Total
Montuïri
Manacor
Sa Pobla
Sóller
Campos
Inca
Palma “B”

800
4.600
1.300
375
1.500
1.150
1.300

Llicències esportives escolars. Curs 91/92. Programa
unificat.
Bàsquet

Mallorca
Eivissa
Menorca

1.834
287
792

Mallorca
Eivissa
Menorca

513
247

Mallorca
Eivissa
Menorca

440
53

Mallorca
Eivissa
Menorca

827

Bàdminton

Mallorca
Eivissa
Menorca

94
27
127

Tir amb arc

Mallorca
Eivissa
Menorca

37
30
11

Futbol

Mallorca
Eivissa
Menorca

137
62
18

Escacs

Mallorca
Eivissa
Menorca

75
45
92

Tennis taula

Mallorca
Eivissa
Menorca

65
32
44

Natació

Mallorca
Eivissa
Menorca

65
52

Handbol

Voleibol

Futbol Sala

BK)
La Direcció General de Joventut, dins les seves
pròpies activitats, ha potenciat les noves iniciatives de joves i
associacions en el camp de l'art, el teatre, la música, ...
organitzant anualment mostres d'art, trobades de grups musicals
(corals, música clàssica, jazz, ... ), i ha facilitat la participació
dels joves de Balears en certàmens d'àmbit estatal o
intercomunitari (concurs de teatre Marqués de Bradomín,
mostra d'art jove, ... ).
Entre les activitats organitzades cal destacar la Mostra
d'Art Jove 91 que ha recorregut molts dels pobles de les nostres
illes i que comptava amb les 200 obres.
També té especial importància l'organització anual, en
colAlaboració amb Joventuts Musicals, de cicles de concerts que
s'ofereixen a tots els ajuntaments de les Illes.
Pel que fa a l'esport la Conselleria de Cultura va signar
l'any 1989 un conveni de colAlaboració amb el MEC per al
desenvolupament del Pla d'extensió de l'educació física als
centres docents no universitaris, el qual s'està executant.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria quc conté la contestaeió a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Francesc Planells, RGE núm.
1438/92,
relativa a les subvencions que ha rebut l'artesania de l’illa de
Formentera durant l'any 1991.

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social que conté la conteslació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1627/92,
relativa al compliment de la Llei d'acció social.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 13 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A l'RESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BN)
BL)
Subvencions que ha rebut l'artesania a l'illa de
Formentera l'any 1991.
Les subvencions per a l'artesania d'Eivissa i
Formentera s'han canalitzat a través de l'associació PIMEEF
o gremis associats a aquesta, i han estat subvencions de tipus
general dirigides als socis d'Eivissa i Formentera de les
esmentades associacions o gremis.
Palma, 28 d'abril del 1992.
Lluc Tomàs Munar
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm.
1474/92, relativa a la recepció de l'espai audiovisual a les
Pitiüses.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BM)
Atès el Decret 17/1990, de 8 de febrer, pel qual se
cedeix al Consell Insular d'Eivissa i Formentera la gestió
ordinària de funcions en matèria de cultura, educació i esports
(BOCAIB núm. 22, de 17 de febrer del 1990), la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports va procedir a la transferència
de la quantitat de 2.000.000 pts. de la partida pressupostària
13115.4553.02.77035 dels pressuposts per a l'any 1992 al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a la recepció de
l'espai audiovisual en català.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

Per això, és convenient matisar que la Llei d'acció
social no imposa un manament taxatiu als ajuntaments, ja que
seria una imposició no assumible per la pròpia sobirania del
consistori. A més, es tracta de quantitats que impliquen no tan
sols inversions, sinó a la resta de conceptes pressupostaris.
La concreció del percentatge exacte no sempre és
factible, donades les diverses interpretacions que els tècnics
comptables municipals efectuen del seu propi pressupost en
confrontar-lo amb les propostes establertes en el paràgraf
primer de l'article 33 de la Llei d'acció social.
Fins ara no tenim constància de cap municipi que
regularment superi el 6% del seus pressuposts dedicats a l'àrea
d'acció social, no obstant això, i aquesta és la línia d'actuació
del Govern de la comunitat autònoma, s'ha impulsat la
solidaritat dels ajuntaments amb els sectors més necessitats de
la societat, d'una part en aspectes puntuals com és la creació de
centres de dia per a la tercera edat o, com és el cas de la
comarca d'Inca, solAlicitant la colAlaboració municipal per a la
construcció del centre de minusvàlids Joan XXIII.
Per altra banda, d'acord amb la filosofia del Pla
concertat de prestacions bàsiques, amb la colAlaboració dels
consells insulars, es duu a terme una política de creació de
serveis socials en els municipis, de manera que cada ajuntament
percep subvencions d'acord amb el finançament que efectuï en
programes adequats al fi perseguit. En definitiva, comprovam
que l'aportació absoluta i relativa dels ajuntaments creix, però
encara no és tan important com requereixen les necessitats.
En definitiva, es pot concloure que en règim
d'economia social de mercat, el Govern de la comunitat
autònoma no pot imposar, de manera intervencionista, uns
plantejaments que, com el propi Pla quadriennal indica, són
merament indicatius. Es marquen unes línies directrius, que
cada institució deu assumir en la mesura de les seves
possibilitats.
Palma,4 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó
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Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1632/92, relativa a la normalització lingüística als centres de
la UNED.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixem cili i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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Palma, 6 de maig de 1992
Benvolgut amic:
T'adjunt l'escrit que el Director General d'Educació ha
tramès a la direcció del centre associat de la UNED a les Illes
Balears, sobre la necessitat de complir la Llei de normalització
lingüística en el nostre territori, tot i reconeixent les especials
condicions d'aquest tipus d'ensenyament.
Esper que es pugui constituir la Comissió de
Normalització que hem proposat. A l'efecte, et prec que ens
indiquis la persona que haurà de representar-vos en l'esmentada
comissió.
Ben cordialment.

BO)
Les especials característiques d'aquest tipus
d'ensenyament i la seva dependència orgànica i acadèmica de
la Universitat Nacional d'Educació a Distància fan difícil el
seguiment exhaustiu del grau de compliment i adaptació de la
Llei de normalització lingüística al centre associat de la
UNED a les Illes Balears i les seves extensions.
No obstant això, la Conselleria s'ha preocupat de la
situació en què es troba el grau de normalització en aquests
centres, i ha realitzat les oportunes propostes i indicacions
tant a la presidència del patronat com a la direcció del centre
associat.
En aquest sentit, cal ressaltar el següent:
1. La direcció del centre associat de la UNED a les
Illes Balears, a requeriment de la Conselleria, ha manifestat
per escrit que “les activitats docents en el centre associat i en
les seves extensions compleixen la normalització lingüística”.
2. No obstant això, la Conselleria ha insistit en la
necessitat d'estendre la Llei de normalització lingüística a
totes les accions de la UNED a les Illes Balears, tot proposant
una comissió que estudiï els problemes que es puguin
presentar i aporti fórmules constructives d'adaptació, amb el
suport de la Conselleria.
LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
ANNEXOS:

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort.
Sra. Maria José Rubio i Gómez
Directora de la UNED
Palma
Palma, 6 de maig de 1992.
Benvolguda directora:
Tot reconeixent les especials condicions i
característiques del tipus d'ensenyament d'aquest centre, i a
pesar de la vostra manifestació expressa de compliment de la
Llei de normalització lingüística al centre associat, crec que
seria de gran interès realitzar un esforç més intens cap a
l'adaptació de les activitats docents i de la gestió a la realitat del
nostre territori.
Precisament, l'aportació econòmica de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports s'ha d'entendre també en el sentit
de donar suport a aquesta adaptació.
En conseqüència, i per tal d'analitzar i resoldre
satisfactòriament tota la possible problemàtica en aquests
temes, us propòs la constitució d'una Comissió de
Normalització que estaria integrada per tres membres (el
primer, en representació del Patronat; el segon, en representació
de la Conselleria, i el tercer, en representació d'aquest centre
associat) que en un termini de tres mesos presentarien el
corresponent informe.

Palma, 29 d'abril del 1992.
Ilm. Sr. Bartomeu Rotger i Amengual.
Director General d'Educació
Palma

En aquest sentit, comptau amb el suport de la Direcció
General d'Educació, tot esperant amb molt d'interès la vostra
resposta.
Ben cordialment.

Ilm. Sr.:
D'acord amb el seu escrit de data 21 d'abril del 1992,
sobre la pregunta parlamentària solAlicitada pel Diputat Sr.
Sebastià Serra i Busquets, es posa en el seu coneixement que
les activitats docents en el centre associat de la UNED de
Balears, i en les seves extensions, compleixen la
normalització lingüística.
Atentament.
LA DIRECTORA:
Mª José Rubio i Gómez.
Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger
President del Patronat
Menorca

Bartomeu Rotger i Amengual
Director General d'Educació
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1636/92,
relativa a la utilització del gas natural.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 26 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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BP)
Els temes relacionats amb l'arribada i la utilització
de gas natural corresponen al que es denomina Régimen
energético, que és una competència no transferida.
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Director General d'Indústria
Luis Morano i Ventayol
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1637/92,
relativa a l'incompliment dels criteris generals per a
l'elaboració del Pla director de residus sòlids.

Per altra part, els estats han de designar, en un termini
de sis mesos, l'organisme competent per a la tramitació de les
concessions, que evidentment, en tractar-se d'una matèria la
regulació de la qual s'estableix en la normativa comunitària,
haurà d'aplicar-se a Espanya amb caràcter generalitzat en tot el
territori i, per tant, de manera coordinada i similar en totes les
comunitats autònomes, segons s’incorpori a l'ordenament
espanyol pel Govern central.
De tot l'anterior es desprén que no poden haver existit
actuacions o detecció d'irregularitats en relació amb l’“etiquetat
ecològic”, donat que en aquesta data no està encara implantat
en el nostre país.
En conseqüència, el Govern balear i la seva
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, actuen i inspeccionen
els productes en aplicació de les normes generals i particulars
d'etiquetat vigents.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 4 de maig del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

Palma, 26 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
BQ)
Consideram que els plans directors per a la gestió de
residus sòlids elaborats fins ara -Mallorca i Menorca- no
incompleixen en cap aspecte els criteris aprovats pel
Parlament de les Illes Balears.
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Director General d'Indústria
Luis Morano i Ventayol

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1640/92,
relativa a les mesures de control dels trasllats de residus sòlids.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 26 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social que conté la contestació a la
Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm.
1639/92, relativa a les etiquetes ecològiques.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BR)
L'etiqueta ecològica no té precedents de regulació en
el nostre país. En el marc comunitari, el dia 23 de març del
1992 es va aprovar el Reglament núm. 880/92 del Consell,
relatiu a un sistema comunitari de concessió d'etiqueta
ecològica (publicat en el Diari Oficial de les Comunitats
Europees de l'11 d'abril del 1992).
Per completar aquest reglament falta regular, a nivell
comunitari, per a quina categoria de productes es podrà
solAlicitar l"'etiqueta ecològica" i quines característiques han
de reunir per a la seva concessió.

BS)
Als plecs de condicions per a l'adjudicació de la gestió
dels plans directors, així com als mateixos plans, s'especifica
que la gestió haurà de complir l'establert a la legislació europea,
nacional i autonòmica, essent aquesta gestió competència dels
consells insulars respectius.
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Director General d'Indústria
Luis Morano i Ventayol
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç i Indústria que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Sebastià Serra, RGE núm. 1641/92,
relativa a la creació de l'anomenat "ECO-IMPOST".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixcment i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 26 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA:
Francesc Gilet i Girart
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BT)
1r) No hi ha en la Conselleria de Comerç i Indústria
existència de previsió per a crear l'anomentat
“ECO~IMPOST” en matèria d'energia.
2n) En no haver previsió de creació, no hi ha línia
d'actuació en aquest sentit.
3r) Per això mateix, no hi ha coordinació entre el
Govern de l'Estat i les institucions de la Comunitat Europea.
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Mateu Morro, RGE núm. 1683/92,
relativa
a l'extracció massiva de garballons a la Colònia de Sant Pere.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
BU)
Aquesta Conselleria té coneixement d'una extracció
de garballons que han estat arrabassats per realitzar una
infrastructura en un terreny urbanitzable. Es va realitzar una
inspecció in situ, juntament amb personal tècnic de
l'Ajuntament d'Artà, i es va comprovar que els terrenys són
urbanitzables. Per la qual cosa, no és competència d'aquesta
Conselleria autoritzar-ne l'extracció de garballons.
Palma, 15 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
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