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- Neteja i protecció de la natura al parc de Cabrera.
- Manteniment zona d'acampada a sa Torrentera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

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. Tur, RGE núm. 1415/92, relativa al
pressupost que es destina a ajuts o promocions de l'artesania
local.
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
A)
Dins el programa de l'artesania de la Conselleria de
Comerç i Indústria no es contempla cap ajuda especifica per
a l'artesania provinent de l'explotació ramadera. Tot el
programa es refereix a l'artesania en general.
Palma, 28 d'abril del 1992.
Lluc Tomàs i Munar.
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1416/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Defensa
del medi ambient".

El programa de camps de treball 1992 preveu
continuar fent feina en la recuperació de zones d'acampada
juvenil o re. fugis tic muntanya -sa Torrentera, es Torretó i molí
de Lluc-, neteja i protecció de la natura -Albufera de Mallorca
i Cabrera.
D'altra banda i dins el programa "Joventut i natura"
l'any 1990 s'oferí el següent programa:
- 15 torns d'encontres amb la natura a parcs nacionals.
- 4 torns de travessies de parcs nacionals.
- 4 torns de travessies de canyades.
-5 torns de travessies de descens de rius.
- 3 torns de camps de treball a parcs nacionals.
- 1 torn de camp a la natura.
- 1 torn de camp de treball d'arqueologia subaquàtica.
Durant l'any 1991 es varen tornar a oferir els següents
programes:
- Encontres a parcs naturals.
- Camps a la natura.
- Travessies de parcs nacionals.
- Torns de camps de treball a parcs nacionals.
- Torns de travessies per rius.
- Camps de treball a canyades.
Així mateix es té previst per a l'estiu de l'any 1992
continuar amb aquest programa de "Joventut i natura".
Per altra banda s'ha de dir que la Direcció General del
Medi Ambient cada any ha colAlaborat amb la Direcció General
de Joventut en la realització de camps de treball a l'Aula
de la Mar i neteges d'espais naturals.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
B)
En relació a les mesures relatives a la defensa del
medi ambient s'ha de dir que la Direcció General de Joventut
des de sempre ha procurat sensibilitzar els nins i els joves en
la
protecció de la natura. Aquesta sensibilització té el seu reflex
no sols en totes les activitats organitzades per la Direcció
General sinó que troba protecció especifica en determinats
programes com són els camps de treball i el programa
"Joventut i natura".
- Durant l'any 1990 es varen oferir 19 torns de camps
de treball a les Balears, 62 a la península i 16 a l'estranger.
- L'any 1991 es realitzaren 19 torns de camps de
treball a Balears i 2 torns a Alemanya.
Entre les tasques realitzades podem destacar:
- Manteniment i neteja del parc de s'Albufera de
Mallorca.

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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1417/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Pels joves
del camp".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
C)
En relació a l'epígraf "pels joves del camp", s'ha de dir
que aquest any s'ha fet un esforç per obrir nous serveis
d'informació a la part forana per donar als joves del camp les
mateixes oportunitats per conèixer els recursos que des de la
Direcció General s'ofereixen. Dins aquesta línia, hem
d'assenyalar que durant l'any 1990 la Direcció General de
Joventut va organitzar un intercanvi entre joves de les Balears
(Unió de pagesos de Menorca) i joves italians del camp.
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De tota manera, aquest és un tema pendent per quan
es reprenguin les reunions de la comissió interdepartamental
on, amb la Conselleria d'Agricultura, es procedirà a una
revisió i
millora d'un pla d'actuació sobre la matèria.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
M. Hble. Sr:
Em com plau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1418/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l’epígraf “Per la
pau i la so1idaritat”.

1505

D'altra banda, des de l'any 1988 la Direcció General
de Joventut colAlabora amb l'associació "Amics del poble
saharaui" per fer possible que un centenar de nins del Front
Polisario passin un mes a les Balears, possibilitant que
coneguin una nova cultura i unes noves formes de vida que les
són totalment desconegudes, a la vegada que sensibilitzam els
joves de Balears cap a realitats que, malgrat geogràficament
ens siguin properes, solen ser bastant desconegudes.
En la mateixa línia d'actuació s'emmarca la visita a
Balears l'any 1991 de nins i joves afectats per l'accident de la
central nuclear de Txernòbil, acompanyada amb una campanya
de recollida d'aliments, medicaments,... que es varen remetre a
l'antiga URSS a la tornada al seu país.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
M. Hble. Sr:
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
D)
La pau i la solidaritat, com ja hem dit en altres
ocasions, són conceptes implícits a moltes de les activats que
la D.G.J. promociona o realitza. Així, els intercanvis
internacionals i intercomunitaris d'alAlots i joves o
d'associacions, els camps de treball o l'acollida de grups que
presenten unes circumstàncies especials, tenen en el seu
plantejament una intencionalitat clara de possibilitar el
coneixement mutu de distintes realitats i costums i d'afavorir
la convivència i relació entre els homes, que són per
naturalesa, els puntals d'una educació en el respecte per la pau
i la solidaritat entre els pobles.
Seguint aquesta línia, la D.G.J. es proposava l'any
1989 uns objectius reflectits al pla Balear Jove -i que creim
que en bona part s'han complit- com era l’impuls de camps de
treball, camps d'aprenentatge i intercanvis tant internacionals
com intercomunitaris.
Així durant l'any 1990, es varen realitzar intercanvis
de joves amb les comunitats autònomes de València,
Astúries, Catalunya i Castella-Lleó, participant una mitja de
30 joves d'entre 14 i 16 anys a cada intercanvi. L'any 1991 es
va afegir a aquestes comunitats Galícia i es té previst per al
1992 la realització d'intercanvis també amb Andalusia, Aragó,
la Rioja i Navarra.
Pel que fa a intercanvis internacionals hem de
diferenciar dues modalitats: intercanvis entre institucions i
intercanvis entre associacions, si bé la Direcció General de
Joventut fins i tot als intercanvis propis hi inclou persones no
vinculades amb l'administració i que siguin especialistes en
el tema objecte de l'intercanvi. El nombre d'intercanvis
realitzats l'any 1989 va ser de catorze, tots ells amb països
europeus. L'any 1990 es va passar a desset i l'any 1991 a
devuit.
En relació a activitats realitzades a les nostres illes
o a la península, l'any 1990 es varen realitzar 19 torns de
camps de treball a Balears i varen participar joves de Balears
de 62 torns a la península i 16 a l'estranger. L'any 1991 es va
passar a 19 torns a Balears, 93 a la península i 12 a
l'estranger.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1419/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf “En
defensa del primer dret: el treball”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
E)
En relació a aquest tema s'ha de dir que la Direcció
General de Joventut disposa d'un servei de borsa de treball que
està dirigida a tots els joves que vulguin treballar en activitats
d'animació sociocultural organitzades per entitats públiques o
privades, associacions, escoles, etc. La Direcció General de
Joventut assegura el servei de borsa elaborant un llistat
d'ofertes
i demandes que es trameten als distints destinataris de la borsa,
a més d'exercir el seu paper d'intermediari entre les joves i les
entitats.
Per altra banda, des de la Direcció General de Foment
a l'ocupació i acció formativa depenent de la Conselleria de
Treball, s'han duit a terme una sèrie d'actuacions que afecten al
tema "joventut i treball" entre les que hi trobam:
- Elaboració de l'estudi d'economia social. Pla de
foment del cooperativisme i auto-ocupació juvenil. Aquest pla
ha estat remès per la Direcció General de Foment de l'ocupació
i acció formativa en dues ocasions al Grup Parlamentari
Socialista.
- Posada en marxa de les mesures de formació i
d'ajudes a l'ocupació del programa operatiu corresponent a
l'objectiu 4/ del fons social europeu, dirigit als joves menors de
25 anys.
- Participació en les iniciatives comunitàries i en els
programes de la Comunitat Econòmica Europea, especialment
aquells que es refereixen a la formació i a la joventut.
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- Realització per part de l'Institut balear de la
Joventut d'un curs de promoció d'ocupació de 400 hores
(maig-desembre del 1991) cofinançat entre la CAIB i el FSE.
- S'està ultimant un pla d'orientació laboral de la
joventut en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears i la Direcció General de foment de l'ocupació i acció
formativa.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
M. Hble. Sr:

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
G)
En relació al tema de les drogodependències s'ha
d'assenyalar que la Conselleria de Sanitat és la competent en
aquesta matèria; dins els seus programes de prevenció i lluita
s'ocupen dels joves com a principal població de risc. Per altra
banda es té previst que en breu es tornin posar en marxa les
reunions de la Comissió interdepartamental sent aquest un tema
a tractar àmpliament.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1420/92,
relativa a lés mesures d'actuació relatives a l'epígraf “Per un
ensenyament arrelat al medi, democràtic i de qualitat per a
tothom".

En relació a les activitats desenvolupades per la
Direcció General de Joventut s'han duit a terme els següents
intercanvis en matèria de drogodependències:

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

- Any 1991 (març i juliol): Intercanvi hispano-italià;
tema: “Drogodependències i delinqüència juvenil”.

Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

- Juliol any 1990: Intercanvi hispano-italià; tema:
"Toxicomanies i delinqüència juvenil".

- Setembre del 1991: Intercanvi hispano-alemany;
tema: "Drogodependències i delinqüència juvenil".
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

F)
Com ja assenyalàvem al pla Balear Jove, l'educació
és una matèria no transferida a aquesta Comunitat Autònoma;
per tant, corresponen a l'Estat central les actuacions a realitzar
en aquest camp.
Tot i això, per propiciar un ensenyament cada
vegada més arrelat al medi, la Direcció General de Medi
Ambient els darrers anys ha fet un esforç important pel que fa
a educació mediambiental. Assenyalar experiències com
l'Albufera d'Alcúdia i Son Moragues de Valldemossa.
D'altre banda, la nova normativa reguladora dels
programes pels cursos de directors i monitors de temps lliure,
així com els cursos monogràfics que imparteixen les escoles
de temps lliure, reflexa la importància que es dóna a
l'educació al temps lliure -única sobre la que en aquest
moment té competència la CAIB- a que l'ensenyament estigui
cada vegada més arrelat al medi, inspirat en un esperit
democràtic i qualitat per a tothom. Per potenciar la tasca que
duen a terme aquestes entitats, anualment la Direcció General
de Joventut signa convenis de colAlaboració amb totes les
escoles de temps lliure de Balears.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1421/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Contra
la drogodependència, per la llibertat".

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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1422/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l’epígraf “Justícia
i lluita contra els processos de marginació".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 30 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
H)
En relació al tema de "justícia i lluita contra la
marginació", l'actuació que s'ha duit a terme des del Servei de
Menors de la Conselleria adjunta a la Presidència se centra
fonamentalment en dos programes de prevenció:
- Prevenció a l'internament.
- Prevenció de la mendicitat i abusos per part dels
tutors o de les persones que tenguin la pàtria potestat.
Per altra banda, la Conselleria adjunta a la Presidència
té un conveni amb l'Associació Grec d'educadors de carrer on
es fa el seguiment dels menors desinternats i la seva evolució.

B.O.P.I.B. Núm. 42 - 26 d’agost del 1992
Des d'altre punt de vista, la Direcció General d'acció
social, depenent de la Conselleria de Sanitat, disposa dels
serveis de bosses de pobresa, menjador de transeünts i ajudes
d'urgència, que estan dirigides a tota la població marginada i
que per tant afecta als joves en aquestes situacions.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Mari i Ferrer.
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* Realització d'un curs d'alta direcció d'empreses per
a dones.
* Realització d'un curs de protocol i relacions socials
i d'empresa.
* Elaboració de material didàctic per al curs de
formació de formadores.
* Convocatòria del premi anual “Anunciar en la
igualtat" en vistes a l'exercici 1991.

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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1423/92,
relativa a ies mesures d'actuació relatives a l'epígraf "La dona:
acabar amb la discriminació”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
I)
En relació a la vostra pregunta parlamentària us
remetem informació rebuda de la Comissió
interdepartamental de la dona -relatiu al compliment de la
mesura 1.6.F) del pla d'igualtat d'oportunitats de la donadependent de la Conselleria de Cultura, que com a tal es pot
aplicar a les dones joves de la nostra comunitat.
La participació de les dones en els diferents àmbits
i manifestacions de la cultura és encara escassa degut a
múltiples factors: carència de formació, manca de
disponibilitat de temps lliure, manca d'una oferta cultural
atractiva, etc. No obstant, la participació d'aquestes en la
creació cultural suposa la incorporació d'altres valors i
experiències que tradicionalment han estat invisibles en la
cultura. Existeix una producció cultural desenvolupada per les
pròpies dones, insuficientment coneguda i no incorporada al
patrimoni cultural del nostre poble, qüestió que es va posar de
manifest a la recentment celebrada fira "Mans de dona 1991".
Per tot això, fomentam l'accés de les dones joves i
adultes a les diferents manifestacions culturals i creatives, que
es produeixen en el nostre entorn com un element
d'enriquiment i desenvolupament personal.
I per tal de potenciar també la creació artística i
cultural de les dones a fi de superar la segregació existent i
incorporar els seus propis valors com elements enriquidors de
la vida cultural de la nostra terra, des del moment de la
posada en marxa de la Comissió interdepartamental de la
dona del Govern balear, s'han duit a terme les següents
accions:
* Convocatòria de beques d'investigació reservades
a l'estudi i recerca operativa d'estratègies educatives i
metodologies no sexistes dins l'àmbit del nou model educatiu
propi de les Illes Balears amb el títol "La dona i l'educació".
En la convocatòria d'enguany han tingut preferència
aquells projectes referits a les següents àrees d'aplicació:
- La dona i l'educació no sexista.
- Revisió de llibres de text i material didàctic .
- La problemàtica de la dona avui.
- Les noves professions i la dona.

* Publicació del llibre de divulgació "L'entorn jurídic
de la dona”.
* Elaboració del llibre sobre recomanacions per
educar en la igualtat.
* Elaboració del llibre de resultats de l'anàlisi dels
llibres de text.
* Divulgació i distribució per tot el territori nacional
i regional del pla d'Igualtat d'oportunitats de la dona a les
diferents entitats que fan feina a l'àmbit dels interessos de la
dona.
* Publicació del llibre "Condicions de vida de la dona
en els sis mesos abans i després del part”.
* Publicació en premsa de l'anunci "L'esport també és
cosa de dones”.
* Subvencions linials a les esportistes que destacaren
durant l'any 1991.
* Confecció i distribució de dos cartells: "+
oportunitats = millor benestar”, i “L'esport també és cosa de
dones”.
Activitats culturals.
* Exposició itinerant de ceràmiques i tapissos "La
dona i l’art d’avui”.
* Exposició de joguines antigues titulada "Les
juguetes de les padrines".
* Elaboració d'un estudi sobre la viabilitat de crear un
Institut balear de la dona.
Programa d'integració al món laboral, formació per
a l'ocupació i reciclatge per a dones.
L'objectiu fonamental del programa d'integració és
assegurar la inserció de les dones al món laboral. A hores d'ara
més de deu mil dones se n'han beneficiat a través del pla
d'Igualtat d'oportunitats per a la dona.
La formació per a l'ocupació ha de ser entesa com un
procés de transformació social de la dona en relació amb el
món del treball. Més d'un 70% dels assistents als cursos de
formació ocupacional, organitzats conjuntament per la
Conselleria de Treball i la de Cultura, Educació i Esports, són
dones. S'espera així poder resoldre els principals problemes de
formació i ocupació femenina.
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Convenis i colAlaboracions signats amb altres
institucions.
Per tal de descentralitzar i promoure activitats, la
Comissió ha signat un seguit de colAlaboracions amb
institucions i altres entitats:
*Conveni de colAlaboració amb el Ministeri d'Afers
Socials per a la colAlaboració amb dues institucions en temes
específics de les dones i un programa de formació per a
agents comercials.

J)
En relació a aquest epígraf, he de dir-vos que no han
estat desenvolupades mesures especifiques de protecció
relatives als drets dels immigrants. Des d'aquesta Direcció
General s'ha posat especial interès en donar igualtat
d'oportunitats a tots els estaments socials procurant sempre que
no es donin situacions discriminatòries, fomentant la
convivència entre els nins i joves sense distinció de credo, raça
i color.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

*Conveni de colAlaboració amb el Consell Insular de
Menorca per al manteniment del Centre d'informació de la
dona a Menorca.
*Conveni de colAlaboració amb el Consell de dones
per dur a terme un programa de formació.
* Conveni de colAlaboració amb l'ELSPAC de
Mallorca per a l'edició d'investigació "La dona en els sis
mesos d'abans i després del part".
* Conveni de colAlaboració amb el Centre de
dinàmica cultural Altior per a dur a terme un programa de
formació, de relacions públiques i protocol.

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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1425/92,
relativa a les mesures d’actuació relatives a l'epígraf “En
defensa dels drets i llibertats".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

* Conveni de colAlaboració amb la Federació Balear
de Vela per a la preparació tècnica de les dones esportistes
seleccionades com a preolímpiques.
* Conveni de colAlaboració amb la Federació de
Bàsquet de les Illes Balears per a l'organització d'unes
jornades de perfeccionament del bàsquet femení.
* Conveni de colAlaboració amb la Federació Balear
de Futbol-sala per a l'organització del campionat nacional de
futbol- sala femení.
* Conveni de colAlaboració amb la Federació Balear
de Pilota per a la preparació de les esportistes per accedir al
campionat del món de l'esmentat esport.
* Conveni de colAlaboració amb la federació de Trot
de les Illes Balears per a l'organització del l Trofeu amb Carro
per a dones.
- Adjudicació del premi "Anunciar en la igualtat
1991".
- Inauguració de l'exposició "La mujer en la
publicidad".
- Taula rodona sobre la imatge de la dona a la
publicitat.
- Primera fira balear “Mans de dona”.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1424/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Pels
drets dels immigrats".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

K)
La defensa dels drets i llibertats és una de les tasques
primordials que ha de garantir l'administració; aquesta
protecció té el seu fonament en la Constitució Espanyola del
1978 i en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, on en el
seu preàmbul proclama com a valor suprem del seu autogovern
el sistema democràtic que s'inspira en la llibertat, la justícia, la
igualtat i la defensa dels drets humans; per tant observam que
aquesta defensa ha d'estar a l'abast de tots els ciutadans i per
tant els joves com a tals també es consideren subjectes passius
d'aquesta protecció.
La Conselleria adjunta a la Presidència disposa de dos
serveis específics on es dóna cobertura a aquesta protecció al
ciutadà que per suposat inclou els joves; aquests serveis són
concretament:
- El SIAC, servei d'informació al ciutadà.
- L'AVD, ajuda a les víctimes del delicte.
El SIAC és un servei que s'encarrega de donar
informació al ciutadà sobre tot el que vol saber sobre
l'administració i posa a disposició de l'administrat tota mena
d'informació administrativa, jurídica i informacions diverses,
com són hospitals, dades de protecció civil, comissaries de
policia i Guàrdia Civil.
L'AVD sorgeix com una forma de reacció front a la
defensa que de per si atorga la llei al presumpte delinqüent, ja
que moltes vegades per motius diversos -econòmics, socials,
culturals o psicològics- la víctima es troba desprotegida. Amb
aquest servei es procura donar tota mena d'assessorament i es
s dóna informació a les víctimes sobre els seus drets i les
formes d'actuar adients en el seu cas concret.

B.O.P.I.B. Núm. 42 - 26 d’agost del 1992
Els joves com a tals poden accedir a aquests dos
serveis. Per altra banda la Direcció General de Joventut va
disposar en el seu dia d'una assessoria jurídica que actualment
no està en funcionament per motius pressupostaris. De totes
maneres des d'aquesta Direcció General s'informa als joves de
les actuacions que han de realitzar per solventar qualsevol
tipus de problema jurídic o administratiu.
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D'altra banda, durant l'any 1991 la Direcció General
de Joventut i l'OPSOC han elaborat un esborrany de conveni
marc en el que s'estableixen en l'àmbit de les respectives
competències l'ajuda mútua per a que els objectors puguin
realitzar amb les mateixes garanties el període de prestació
social substitutòria. D'entre aquestes poden destacar les
següents:

Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

* L'OPSOC solAlicitarà informe a la Direcció General
de Joventut respecte de les peticions de colAlaboració que hagin
solAlicitat institucions públiques i entitats privades.

M. Hble. Sr:

* La formació bàsica dels objectors podrà impartir-la
la Comunitat Autònoma amb el finançament del Ministeri de
Justícia.

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1426/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf
"Objecció de consciència: un dret, no un càstig”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

* La creació d'una comissió mixta que tendrà per
finalitat el seguiment i valoració del conveni, així com la
presentació d'un informe anual.
* La informació periòdica de la situació dels objectors
de Balears i dels programes de prestació social substitutòria.
* La presentació a l'OPSOC d'un programa anual de
llocs de prestació a la CAIB.
Relacions i assessorament a institucions i entitats
socials.

L)
En primer lloc s'ha de tenir en compte que les
competències en matèria de prestació social substitutòria són
exclusives del Ministeri de Justícia, la qual cosa limita en
mesura les actuacions que es duen a terme per la Conselleria
adjunta a la Presidència.
Tot i això, la Conselleria adjunta a la Presidència, a
través de la Direcció General de Joventut, va elaborar en el
seu temps un pla d'actuació que bàsicament recollia tres
objectius fonamentals: establir els canals d'interlocució amb
la Oficina para la prestación social de los objetores de
conciencia -OP-SOC- del Ministeri de Justícia, promoure la
creació de programes de prestació social substitutòria a les
institucions i entitats socials de les Illes Balears, i facilitar que
els joves de les Balears puguin acollir-se amb normalitat a la
prestació social i al mateix temps assegurar que aquests
puguin realitzar la prestació a la seva illa de residència.
Conseqüentment les actuacions de la Direcció
General de Joventut l'any 1991 s'han centrat en el
desenvolupament d'aquests objectius que es poden resumir en
tres àrees d'actuació: Relacions amb l'OPSOC, relacions i
assessorament a institucions i entitats socials i informació i
assessorament als joves.
Relacions amb l’OPSOC (Ministeri de Justícia)
En aquest apartat les actuacions s'han basat en la
interlocució periòdica entre l'OPSOC i la D.G.J. per a la
tramitació de propostes de concerts de prestació social i
objectors a les Balears, així com les gestions per a facilitar la
resolució de casos específics sobre incorporacions de joves
als programes de prestació social substitutòria.

Aquesta acció ha tengut com objectiu la informació i
assessorament per facilitar la creació de programes de prestació
per tal de garantir l'existència de llocs de prestació per als
objectors de Balears. En aquest sentit es poden destacar les
reunions informatives amb diversos ajuntaments de les illes i
entitats socials interessades en la signatura de concerts entre
aquests i l'OPSOC.
Concretament, durant l'any 1991 s'han tramitat a
l'OPSOC, bé per via de la D.G.J. bé per via pròpia d'entitats, un
total d'11 concerts que sumats als anteriors formen un total de
31 programes de prestació social substitutòria que suposen 221
llocs d'activitats repartits entre Mallorca, Menorca i Eivissa.
Informació i assessorament als joves.
En aquest camp, les actuacions s'han dirigit a la
informació i assessorament de les possibilitats i canals que
poden utilitzar els joves per facilitar el procés d'incorporació a
la prestació social substitutòria.
Aquesta acció s'ha duit a terme mitjançant els
informadors juvenils dels serveis informatius i des de les
mateixes oficines de la Direcció General de Joventut. També
s'ha de dir que en el transcurs del curs de formació
d'informadors juvenils realitzat l'any 1991, la D.G.J. va
introduir un aprenentatge específic sobre la prestació social i
l'objecció de consciència.
Aquesta tasca d'informació i assessorament es pot
considerar com un bon canal que ha ajudat a clarificar una
temàtica que de per si és poc coneguda i en la que existeix una
gran confusió informativa.
Una tasca que s'ha d'intensificar durant els propers
anys per poder suplir les mancances informatives que encara
existeixen en aquest terreny.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1427/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Per la
reforma democràtica del servei militar".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
M)
En relació al tema de la reforma democràtica del
servei militar, des d'aquesta Direcció General no s'ha fet cap
actuació, ja que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
no té competències en aquesta qüestió. Malgrat tot, cal dir
que aquesta Direcció General de Joventut ha colAlaborat en
nombroses ocasions amb el Ministeri de Defensa per tal de
contribuir a la dinamització del temps lliure de la tropa, així
com per millorar la seva integració a les Balears.
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1429/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Per la
comunicació juvenil. Els mitjans de comunicació a l'abast de
la joventut”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
N)
La Conselleria adjunta a la Presidència a través de la
Direcció General de Joventut ha obert tres fronts
essencialment en relació als mitjans de comunicació: la
canalització, la divulgació i la formació.
L'actuació que uneix aquests tres fronts és l'activitat
"Ràdio Jove”.
.
La programació de "Ràdio Jove" va adreçada
singularment als joves pel fet que són ells que la generen i té
com a objectius fonamentals i assolits fins ara: informar de la
realitat quotidiana i en especial de la problemàtica juvenil;
difondre les iniciatives i activitats que afecten a la joventut i
que es generen des de l'administració o bé des dels mateixos
joves i entramat social; ser un marc de debat obert i d'opinió
dels temes pels quals els joves manifesten interès i ser un
camp experimental per als joves estudiants de ciències de la
informació i interessats en el món de la comunicació.

Queda clar que "Ràdio Jove" és a l'abast de la joventut
en els tres fronts referits:
1- Canalització: recull tota la informació que es genera
des de diferents punts de la societat.
2- Divulgació: La dóna a conèixer des dels diferents
espais de "Ràdio Jove".
3- Formació: inicia en la tasca dels mitjans de
comunicació als joves interessats que són els responsables al
mateix temps de desenvolupar el primer i segon punt.
És complementari a l'actuació de "Ràdio Jove" la
realització de tallers de ràdio, la formació d'estudiants en
pràctiques a l’estiu, la pròxima realització d'un curs de
radiodifusió i la disponibilitat al llarg de les 24 hores del dia
d'un contestador automàtic que recull totes aquelles
informacions que es vulguin donar a conèixer.
A més de "Ràdio Jove", la Conselleria adjunta a la
Presidència a través de la Direcció General de Joventut,
conscienciada de la importància i la repercussió que pot tenir
en la comunitat el tractament de la notícia juvenil, ha realitzat
l'estudi “Anàlisi sobre la notícia juvenil als mitjans de
comunicació”. Aquest document no pretén ser un estudi de
conclusions definitives sobre el tema; més bé s'ha de preveure
recollir com un instrument de treball i un punt de referència del
que és el nostre objectiu bàsic: el debat sobre el tractament dels
joves en els mitjans de comunicació i la recerca de canals que
ajudin a que la informació juvenil tengui un tractament més
d'acord amb el que és la realitat d'aquest sector de la societat.
D'aquí la voluntat que aquest estudi, a més a més de ser un
instrument de treball, sigui també un element que faciliti
l'esforç comú de tots els agents socials implicats en la millora
de la imatge i la realitat juvenil.
Per posar els mitjans de comunicació a l'abast dels
joves, la Direcció General de Joventut inclou a les seves
publicacions periòdiques Brull una pàgina oberta on dóna a
conèixer el que el jove consideri d'interès per al seu colAlectiu
a més de comptar amb la colAlaboració de joves i colAlectius per
a l'elaboració dels diferents temes i reportatges que es
presenten a la publicació.
En el món dels mitjans de comunicació escrits, hem
d'afegir també la disponibilitat setmanal d'una pàgina als
mitjans locals escrits, a la qual els joves de la nostra Comunitat
Autònoma poden accedir de forma gratuïta, canalitzant les
seves solAlicituds a través de la Direcció General de Joventut.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1430/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "El dret a
l'habitatge".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
FL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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O)
En relació a l'epígraf "el dret a l'habitatge", us
comunic que si bé no s'ha elaborat un pla específic, la
Direcció General d'Urbanisme i Habitatge ha posat en
funcionament tota una sèrie de projectes encaminats a
facilitar vivendes en millors condicions per als ciutadans i
també per als joves.
D'altra banda, recentment s'ha signat un conveni
entre el Govern balear i la Universitat de les Illes Balears per
a la construcció d'una residència d’estudiants al campus
universitari.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1431/92,
relativa a les mesures d'actuació relatives a l'epígraf "Fer
créixer l’associacionisme”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Premi d'investigació “EI lleure i l'associacionisme
juvenil": Té els següents objectius:
- Motivar la investigació
l'associacionisme juvenil.

en

el

lleure

i

- Conèixer treballs o experiències realitzades en els
darrers dos anys.
- Donar suport a noves experiències.
Programa "La joventut amb Europa": En aquest
programa les associacions poden participar en els intercanvis
juvenils amb altres joves de la Comunitat Europea; un dels
objectius principals del programa és el de desenvolupar els
vincles d'associació permanent entre joves i grups de joves dels
diferents estats membres. Aquest programa es gestiona des del
departament d'intercanvis de la Direcció General de Joventut.
Relacions amb el Consell de la Joventut de les Illes
Balears: Des que es va crear el mateix, s'ha mantingut una
dinàmica d'interlocució que es pensa mantenir i potenciar com
entitat representativa de les associacions. El C.J.I.B. té entre
d'altres funcions la de fomentar l'associacionisme juvenil, de
manera particular estimulant la creació del Consell de la
Joventut en els àmbits locals i insulars proporcionant-los el
suport i l'assistència que li fossin solAlicitats.

Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 29 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

P)
Propiciar el creixement i consolidació de
l'associacionisme juvenil és un dels objectius que sempre han
estat prioritaris de la Direcció General de Joventut. En aquest
sentit, la Direcció General disposa d’una sèrie de mitjans
materials i humans destinats a afavorir el desenvolupament i
potenciació de l'associacionisme en diverses àrees.
El departament de subvencions de la Direcció
General: A més de tramitar les subvencions i solventar
qualsevol dubte relatiu a elles, s'encarrega de donar
informació i assessorament per a la creació d'associacions
juvenils des d'un punt de vista jurídic; per altra banda es
consideren les subvencions com un aspecte primordial en la
consolidació de les associacions juvenils.

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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1432/92,
relativa al pla per fomentar l'ocupació juvenil.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNTA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
Q)

El centre de recursos: Amb aquest servei, la
Direcció General de Joventut ofereix a les entitats, les
associacions juvenils i les persones privades, el servei de
préstec de materials i recursos útils per al desenvolupament
d'activitats de temps lliure. El tipus de material és el següent:
ràdio-cassette, mesclador, platina, focus, magnetoscopi, taula
d'editatge, tituladora, digitalitzador, projector de diapositives,
retrospector, càmera de vídeo, monitor, càmera i objectiu.
Borsa de treball esporàdic: Està dirigida
fonamentalment a tots els joves que vulguin treballar en
activitats d'animació sociocultural organitzades per entitats
públiques o privades, associacions, escoles, etc. La Direcció
General de Joventut assegura el servei de borsa elaborant un
llistat d'ofertes i demandes que es trameten als distints
destinataris de la borsa, a més d'exercir el seu paper
d'intermediari entre els joves i les entitats.

En el marc de la coordinació de la política d'ocupació
amb l'administració central i d'acord amb la seva línia
d'actuació, la conselleria duu a terme accions de foment de
l'ocupació, especialment de formació i d'ajudes per a aquells
colAlectius d'aturats majors i menors de 25 anys que reuneixin
els requisits que estableixen les normatives comunitàries,
estatals i autonòmiques.
No insistirem en els detalls d'aquelles accions que
coneix aquest grup parlamentari, ateses les nombroses
contestacions que ha realitzat aquesta conselleria al llarg
d'aquesta legislatura. Només indicar que totes les mesures de
formació, informació, assessorament, orientació, ajudes, etc.,
que té en funcionament la conselleria pretenen el foment de
l'ocupació juvenil. Si ens demanen per un “pla", com a
document únic, no el tenim. El que sí tenim són unes mesures
i unes accions concretes que estan donant uns resultats positius
i que possibiliten als joves la seva preparació i accés al món
laboral i, sobretot, la certesa que aquesta conselleria està oberta
a les necessitats canviants del mercat laboral, que avui en dia
han cobrat una nova dimensió ateses les conseqüències socials,
laborals i econòmiques que sobre la nostra Comunitat tendrà,
sens dubte, l'aplicació de les mesures derivades de l'aplicació
del Reial Decret-Llei 1/1992.
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D'altra banda, com bé sap la Sra. Diputada per la
contestació al seu G.P., s'està ultimant un pla d'orientació
professional acompanyat de mitjans audiovisuals i d'un
programa informàtic interactiu, que pretén una informació
general i detallada que permeti l'orientació dels joves en el
seu accés a la vida adulta i professional.
Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORT:
Llorenç Oliver i Quetglas.

En conclusió, consideram que el Govern ha aprofitat
el màxim de possibilitats que ofereix per als joves el Fons
social europeu i que per la nostra part hem posat tots els
recursos humans i pressupostaris al nostre abast per poder dur
a bon terme les accions de formació i d'ajudes a l'ocupació,
perquè som conscients que en el desenvolupament de la nostra
societat i en la concreció del mercat interior, l'eix central és
l'educació, la formació i la joventut.
Palma, 28 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORT:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1433/92,
relativa a les possibilitats de formació i contractació que
ofereix pels joves el Fons Social Europeu.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 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
adjunta a la Presidència que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1434/92,
relativa a la informació a la joventut sobre les oportunitats i els
recursos comunitaris.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

R)
Des de la creació per Ordre de la Presidència del
Govern el dia 29 de setembre del 1989 de l'estructura
orgànica de la Conselleria de Treball i Transports -la Direcció
General de Foment de l'ocupació i acció formativas'establiren els contactes institucionals necessaris amb la
unitat administradora del Fons social europeu, com a
departament competent a l'efecte de gestió en relació amb el
Fons social europeu.
En conseqüència es presentà el corresponent
programa operatiu per als objectius 3 i 4 del FSE. En relació
a l'objectiu 4, com tots sabem, la seva funció prioritària és
facilitar la inserció professional dels joves mitjançant el
suport a les accions de formació professional i a les ajudes a
la contractació.
Des d'aleshores hem treballat en la posada en marxa
de les mesures de formació i d'ajudes a l'ocupació, que han
estat cofinançades entre la CAlB i el FSE.
També és necessari destacar que s'han realitzat
distints seminaris per tal de donar a conèixer el Fons social
europeu a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma i els
distints programes de la Comunitat Econòmica Europea,
especialment aquells que es refereixen a l'educació, a la
formació i a la joventut.
En relació als programes europeus des de principis
del 1991, la conselleria disposa d'una cèlAlula de suport dels
programes europeus, i en concret Euroform, Horizon i Now
són les tres iniciatives comunitàries a què està acollida la
nostra Comunitat Autònoma i dins elles s'han presentat
projectes en relació a l'objectiu 4 del FSE.

S)
La informació als joves de les Balears sobre les
oportunitats i els recursos comunitaris és competència en
principi de qualsevol organisme del Govern balear.
Específicament, correspon a la Direcció General de Joventut
canalitzar aquesta informació d'una manera més especifica, ja
que està dins les seves funcions millorar les condicions de vida
dels joves de les Balears i crear els canals necessaris per a la
seva integració social.
És per això que com objectiu institucional de la DGJ,
en el seu pla quatriennal s'inclou el de: "L'aportació dels
recursos i serveis per a la informació, la difusió i l'accés a les
possibilitats dirigides als joves", objectiu aquest que segueix
present en el pla del 1992 de la DG. Aquest es concreta en un
programa específic que és el d’''Informació i documentació
juvenil”.
Aquest programa té com a objectiu: "Consolidar i
ampliar la xarxa de serveis d'informació juvenil de les Balears".
Consideram al respecte que els serveis d'informació juvenil són
el canal més adient perquè la informació sobre les oportunitats
i els recursos comunitaris arribin als joves.
Per fer realitat aquesta afirmació s'han desenvolupat
una sèrie de projectes en funció de l'objectiu esmentat i que són
els següents:
1.- Consolidació del Centre coordinador d'informació
juvenil (C.B.I.D.J.) Pretén desenvolupar les seves funcions com
a coordinador dels serveis d'informació juvenil existents,
bàsicament dotant-lo de més recursos materials i personals.
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2.- Foment i coordinació de nous S.I.:
-Establir contactes amb institucions i entitats per tal
d'obrir nous S.I.
- Signar convenis de colAlaboració amb institucions
i entitats en matèria d'informació juvenil.
- Establir un pla d'ajudes per al funcionament dels
SIJ.
- Realitzar reunions de coordinació dels SIJ.

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. Pere Sampol, RGE núm. 1468/92, relativa al
compliment de la Llei 6/1989.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

3.- Elaboració i difusió informativa:
- Elaboració per part del centre coordinador de
diverses publicacions d'interès juvenil (dossiers, reculls,
fullets ... )
- ColAlaboració amb el Departament d'activitats de la
DGJ en la campanya de difusió als instituts d'EE.MM.
4.- Formació:
- Organització d'un curs d'informadors juvenils.
- Organització d'unes jornades informatives per tal
de reciclar al personal que treballa als SlJ.
5.- Estudi Joves-Informació juvenil: realització d'un
estudi que permeti diagnosticar a qui i com arriba la
informació als joves de les Balears.
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Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
U)
Mitjançant ofici de data 27 de març del 1992, amb
registre de sortida núm 1824 de la mateixa data, es va trametre
al Secretari General de Presidència per a la seva publicació en
el BOCAIB, una relació de 121 expedients en la què hi
figurava el número de l'expedient, el titular, la sanció i el
tipus/núm. d'infracció, de tots els expedients sancionadors per
faltes greus o molt greus i fermes en via administrativa.
L'esmentada relació encara no ha estat publicada en el
BOCAIB esperant aquesta conselleria que es publiqui a curt
termini.
Palma, 21 d'abril del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

M. Hble. Sr:
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. Sra. Teresa Riera, RGE núm. 1435/92,
relativa a les activitats als camps d'aventura per als joves.
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. Albert Moragues, RGE núm. 1602/92,
relativa al pressupost de l'empresa pública Semilla, S.A.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Palma, 29 d'abril del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc GíJet i Girart
V)
T)
En resposta a la pregunta sobre com es fan arribar
als ajuntaments les ofertes d'activitats de la DGJ dir que
depenen de si existeix un servei d'informació juvenil o no al
municipi la l’informació sobre qualsevol activitat o tema
d'interès per els joves es remet a aquest servei d'informació o
bé directament a l'ajuntament, indicant-li les condicions que
s'han de complir per participar-hi, i que varien segons el tipus
d'activitat de què es tracti. En concret a les activitats de camps
d'aventura el sistema de participació és l'oferta pública de les
places i la de convenis bilaterals, concorrent tots els
ajuntaments amb igualtat d'oportunitats, seguint sols un criteri
de temporalitat de la petició i compliment dels requisits bàsics
exigits al solAlicitant -edat, pagament de quota, ...
Palma, 28 d'abril del 1992.
La Directora General de Joventut:
Virtudes Marí i Ferrer.

L'empresa pública "Serveis de millora agrària, S.A."
-Semilla, S.A.- es va crear mitjançant el Decret 33/1991, de 21
de març, d'acord amb el que preveu la Llei 3/1989, de 29 de
març, d'Entitats autònomes i empreses públiques vinculades a
la CAIB.
L'objectiu social de "Serveis de millora agrària, S.A."
és:
"La realització de totes les activitats industrials,
d'investigació, comercials i prestació de serveis relacionats amb
l'agricultura en l'extensió del seu sentit, així com totes les que
siguin preparatòries, connexes o complementàries, i els altres
lícits que puguin acordar mitjançant acord de la Junta General
d'Accionistes",
Per assolir l'objectiu social abans indicat, "Serveis de
millora agrària, S.A." emmarca les seves actuacions en tres
línies bàsiques:
1.- Tinença d'accions d'empreses estratègiques del
sector agrari balear, actuant com una societat de capital risc.
2.- Prestació de serveis a les empreses participades.
3.- Execució d'aquells projectes i programes que li
encarregui la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Pel que fa a la primera línia d'actuació, s'han de
destacar les activitats següents:
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1.a) Al llarg del 1992 i fins el 3 d'abril, Semilla SA,
ha tengut les accions i drets, que a continuació es relacionen,
davant la societat "Asociación general agraria mallorquina,
SA." (AGAMA):

3.D) Projecte d'inversió en immobilitzat immaterial,
assistència tècnica per realitzar un curs sobre horticultura i
ramaderia del programa operatiu 5b-Foner, amb un pressupost
total de 7.395.840 ptes.

* 7.829 accions representatives del capital social
d'Agama S.A.

Palma, 27 d'abril del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.

* Dret d'opció de compra d'altres 11.680 accions
prepresentatives del capital social d'Agama SA
M. Hble. Sr:
* Crèdit per import de 176.510.926 pessetes que
prové de l'adquisició per part de Semilla S.A. de crèdits que
mantenien contra Agama S.A.
*Crèdit per import de 63.776.992 pessetes que prové
de l'adquisició per part de Semilla S.A. de crèdits que
mantenien contra Agama S.A. determinats productors de llet.

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. Albert Moragues, RGE núm. 1603/92,
relativa al pressupost de l'empresa pública Sefobasa 1992.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària .

* Entrega realitzada a Agama S.A. per import de
146.000.000 de pessetes en concepte de "liquidar i garantia"
del pagament de subscripció d'accions representatives de
l'ampliació de capital acordada per Agama S.A.
1.b) Semilla S.A. participa en el capital social de
"Mallorca cítrics, SAT núm. 7.952" amb una aportació de
2.022.750 ptes, essent el capital social de l'esmentada SAT de
10.035.000 ptes.
"Mallorca cítrics" està formada per 55 socis, entre
els quals hi ha 3 cooperatives, titulars d'un total de 462,72 Ha.
de cítrics, situades a l'illa de Mallorca.
1.c) Semilla S.A. participa en el capital social de
"Fruita Bona hortofrutícola, SAT", societat agrària de
transformació en constitució, amb una aportació de
10.000.000 de pessetes, essent el capital social de l'esmentada
SAT de 40.000.000 de ptes.
"Fruita Bona hortofrutícola" està constituïda per 30
socis, entre els quals hi ha una cooperativa, titulars de 453
Ha. de fruiters i hortalisses ubicades totes a l'illa de Mallorca.
Pel que fa a la prestació de serveis a les empreses
participades, Semilla S.A. és l'encarregada de l'administració
de “Mallorca cítrics".
I finalment, durant el 1992, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca ha encarregat a Semilla S.A. l'execució
dels programes i projectes següents:
3.A) Projecte d'assistència tècnica per a la millora
del sector productor de cereals de Balears, amb un pressupost
total de 61.999.981 ptes.
3.B) Projecte d'assistència tècnica per a la millora
del sector productor de patata primerenca de Balears, amb un
pressupost total de 46.886.500 ptes.
3.C) Projecte d'inversió en immobilitzat immaterial,
assistència tècnica per realitzar els cursos de formació
professional del programa operatiu 5b-Foner, amb un
pressupost total de 135.153.825 ptes.

Palma, 7 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart
X)
Vista la producció del 1991 i les necessitats que es
requereixen per absorbir la demanda d'obres de la CAlB,
estimam completament necessari seguir desenvolupant
activament gran part dels objectius començats durant els anys
1990 i 1991, especialment els del darrer.
Un dels objectius més urgents a assolir en les
circumstàncies presents és l'augment de la capacitat de
producció.
Aquest augment de capacitat ha d'anar dirigit a les
dues àrees en les que se centren les activitats de l'empresa, és
a dir, els treballs forestals, tant d'infraestructura com silvícoles,
i els d'obres, especialment els del Serida.
Objectius específics treballs forestals.
En el nostre entendre, és important crear una brigada
a Menorca, ja que en aquesta illa no es té cap representació de
l'empresa, i per tant, sense brigades que puguin realitzar
treballs forestals, ni mitjans humans professionals per a
combatre possibles incendis forestals.
Per a la creació d'una brigada fa falta una inversió
inicial de quatre milions de pessetes per vehicles, eines i
equips, així com assumir unes despeses anuals de quinze
milions de pessetes.
Com a segon objectiu es pot esmentar l'eliminació o
reducció al mínim de foc en el mont mitjançant l'eliminació de
les restes dels tractaments per triturat en lloc de cremada.
Aquest objectiu, que ja figurava en anys anteriors, s'ha
anat fent durant el 1991 en qualque mesura, però és necessari
seguir tancant la cadena que en l'actualitat està incompleta.
Se separarà Mallorca de les altres illes ja que
requereix un altre tractament.
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A Mallorca es requereix l'adquisició d'un tractor de
potència mitja, aproximadament 80 CV, equipat amb pinça
hidràulica frontal i remolc de gran capacitat per a branques i
altres
residus.
Aquest equip, conjuntament amb l'equip
remolc-tractor- grua ja disponible, podria alimentar
l'estelladora que es descriu a continuació.

Lligat als objectius anteriors, es consideraran els
equips dels quals han de disposar a l'illa d'Eivissa.
Es requereix una maquinària que, malgrat no sigui de
gran envergadura, permeti realitzar la manipulació de residus,
tant llenyes i subproductes com restes dels tractaments, de
forma econòmica.
El conjunt haurà de constar dels següents elements:

Consideram necessari, per tancar la cadena d'un
equip de treball d'eliminació de residus, l'adquisició d'una
astelladora amb motor propi, de treball estacionari i
transportable arrossegada per tractor.
L'alimentació ha de ser automàtica, és a dir,
realitzada amb els elements hidràulics dels tractors (Deutz i
tractor amb pinça) sense la intervenció de mà d'obra,
dipositant el residu, disposat de qualsevol manera, damunt la
tramuja d'alimentació,
Aquesta astelladora haurà de dur un sistema de
descàrrega elevat amb ventilador, que permeti carregar les
carrosseries, ja disponibles, del residu triturat.
Les inversions aproximades a realitzar en aquestes
maquinàries serien les següents:
- Tractor 80 CV
- Pinça frontal
- Remolc tàndem 14 ton.
- Astelladora

5.000.000 ptes.
1.000.000 ptes.
1.500.000 ptes.
15.000.000 ptes.

Total equips per astellat 22.500.000 ptes
Com a darrer objectiu específic però no menys
important de treballs forestals, es considera l'aprofitament,
utilització i comercialització de subproductes forestals.
En aquest camp s'ha avançat bastant durant els dos
darrers anys, ja que disposar d'una finca a partir del 1990 i
d'un camió amb caixes intercanviables a partir del 1991, ha
facilitat els treballs de forma important.
Respecte del que són llenyes, es té la manipulació
bastant resolta; no obstant queda pendent l'adquisició d'alguns
ormejos que facilitin la preparació de les llenyes per a la seva
venda.
La utilització com a combustible, en astella o
convertit en briquetes, creim que és dubtosa econòmicament,
ja que els preus de venda no cobriran ni tan sols el transport.
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- Tractor de devers 60 CV
- Pinça hidràulica frontal
- Remolc amb frens
- Talladora de llenya
- Cabrestant per a troncs

4.000.000 ptes.
600.000 ptes.
700.000 ptes.
300.000 ptes.
400.000 ptes.

Total

6.000.000 ptes.

Objectius específics vida silvestre (parcs naturals)
En relació al tema de vida silvestre, l'empresa es troba
a expenses dels projectes que la Conselleria d'Agricultura i
Pesca redacti i adjudiqui a Sefobasa, els quals es troben dins
una banda qualificativa que es repeteix cada any, malgrat els
pressuposts augmenten significativament cada any.
No obstant això, en virtut de la Llei 1/1984 de 14 de
maig, d'Ordenació i protecció d'àrees naturals d'especial interès,
es declaren zones segons aquesta classificació tals com Cala
Mondragó, Punta de n' Amer, etc., la qual cosa fa necessari
realitzar inversions, a través de Sefobasa, d'adaptació i
adequació d'aquests béns naturals i d'obres de diferent grau de
protecció dins la Llei d'Espais naturals i protegits de les Illes
Balears.
Així, es requereix una inversió aproximadament de
cent quinze milions de pessetes per a les següents activitats:
- Posada en marxa de Cala Mondragó.
- Manteniment del servei d'assistència al públic i obres
a s'Albufera de Mallorca.
- Iniciació de tràmits legals per a la declaració del nou
parc natural de Tramuntana.
Objectius específics treballs d'obres.
Si l'adjudicació d'obres a través del Serida segueix un
ritme de creixement similar al del present any, serà necessari
anar creant una infraestructura capaç de gestionar i executar
aquestes A.T. i obres.
Consideram que aquesta infraestructura s'ha de centrar

En el cas de briquetes, la inversió és a més bastant

en:

elevada.
Existeixen no obstant altres aplicacions que podrien
tenir bastant de futur, totes elles pensades per a l'agricultura
i la jardineria a base de preparació de compost, abonaments
orgànics, substrats, etc.
Com exemple es podria pensar en la seva mescla
amb els residus de les depuradores, constituint substrats de
qualitat per a l'agricultura i la jardineria.
Al nostre entendre, el més adequat seria dur a terme
un estudi per part de tècnics competents sobre aquestes
aplicacions per trobar mètodes econòmics i pràctics de
conversió del residu en productes útils.

- Contractació d'un tècnic per al control i seguiment de
les obres.
- Possible contractació d'un nou vigilant (en funció del
volum).
- Com que les partides de les obres en les quals el
personal és l'element base solen resultar les menys rendibles a
través de subcontractes, seria interessant, si el volum ho
permet, iniciar el suport a aquest tipus d'obres creant una
brigada per a treballs de parets de maçoneria, obres de fàbrica,
etc., amb l'avantatge que aquesta brigada podria ser compatible
amb l'execució d'obres d'infraestructures forestals: àrees
recreatives, refugis, tancaments, etc.
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-En principi, l'adquisició de maquinària pesada no ha
de ser un objectiu immediat, a no ser que el volum i la
continuïtat al llarg de diversos anys d'obres de
característiques similars entre elles, justifiquin les inversions.
Renovació i millora del parc de vehicles.

Per tant, estimam necessària la contractació d'un
tècnic per dur els camins rurals si el volum creix per damunt el
d'enguany.
Així mateix, creim necessària la contractació d'un
segon vigilant d'obres si el volum creix de forma significativa
sobre el de l'any 1991.

Actualment, un dels problemes amb els que ens
trobam per al bon funcionament de l'empresa és la manca de
vehicles.

RESUM D'OBJECTIUS.
I. Objectius específics treballs forestals.

Pel que fa a vehicles de brigades, s'adquiriren cinc
unitats el 1986, dues el 1990 i altres dues el 1991, és a dir.
deu vehicles per a les deu brigades existents.
Els cinc vehicles adquirits el 1986 es troben bastant
gastats per l'ús i els anys -pocs quilòmetres però molt
carregats per camins dolents- la qual cosa fa necessari anar
reposant alguns d'ells.
D'altra banda existeixen dues brigadetes que
acompanyen els tractors John Deere i Deutz i s'han de crear
més brigadetes per als nous tractors i màquines que es
comprin.
Al nostre entendre, el cinc vehicles vells del 1986
haurien d'anar passant a aquestes brigadetes, que no van als
incendis i que són d'un nombre reduït de persones, de manera
que poden donar encara un cert rendiment.

I.1.- Augment de la capacitat de producció: brigada
Menorca.
I.2.- Eliminació o reducció al mínim de la utilització
de foc al mont: adquisició de maquinària de trituració de restes.
I.3.- Aprofitament i comercialització de subproductes
forestals: astelles de restes triturats. Estudi sobre aplicacions
agrícoles o en jardineria.
II. Objectius específics vida silvestre.
- Posada en marxa de Cala Mondragó.
- Manteniment del servei d'assistència al públic i obres
a s'Albufera de Mallorca.
- Iniciació de tràmits legals per a la declaració del nou
parc natural de Tramuntana.

Serà completament necessari adquirir un vehicle per
a la brigada de Menorca.
Una altra necessitat no menys urgent i important és
dotar al viver d'un vehicle, ja que resulta necessari per a les
compres de materials, transport del personal i transport
d'algunes plantes.

III. Objectius específics treballs obres i/o Serida.
- Contractació d'un nou tècnic de suport, si el volum
es manté o creix.
- Contractació d'un nou vigilant d'obres, si el volum
d'obra creix significativament.
IV. Objectius comuns.

S'ha de tenir en compte que el vehicle del viver no
necessita ser tot-terreny, per la qual cosa seria suficient una
furgoneta petita amb motor diesel, de les que existeixen avui
al mercat a preus molt econòmics inferiors al milió de
pessetes.

IV. 1.- Renovació i millora del parc de vehicles.
IV.2.- Contractació de personal tècnic.

Contractació de personal tècnic.
1.- Segon capatàs general.
Respecte del capatàs general, tan sols existeix un per
a tota l'illa de Mallorca, amb la qual cosa la càrrega de treball,
especialment en l'època d'incendis, és molt alta i l'obliga a no
atendre alguns treballs, especialment els ubicats a la zona
sudoest de l'illa.
Això, unit a la necessitat de créixer en nombre de
brigades i maquinària, fa aconsellable la contractació d'un nou
capatàs general per adjudicar a cada un d'ells les zones
dividides de forma anàloga a com ho ha fet la Conselleria
d'Agricultura i Pesca amb els Caps de comarca.
2.- Tècnic i vigilant per a camins rurals.
Com s'ha comentat, en camins rurals hi ha hagut el
1991 una adjudicació a Sefobasa aproximada als 120 milions
de pessetes, inversió que ha estat possible dur per un tècnic de
l'empresa i un vigilant-encarregat d'obra contractat
especialment per això.
El tècnic ha pogut dur els treballs amb bastants
dificultats, la majoria produïdes per l'acumulació de treballs
en haver també d'adaptar altres treballs, més prioritaris, que
constitueixen la seva activitat normal.

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. 1634/92,
relativa a l'estalvi energètic al sector industrial.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
Y)
Les campanyes d'assessorament energètic realitzades
per la Conselleria de Comerç i Indústria pretenien posar a
l'abast dels industrials un instrument que els permetés conèixer
les seves possibilitats de millorar la seva gestió energètica, de
tal manera que reduint els seus costos contribuïssin a un estalvi
energètic general.
L'estalvi energètic assolit pel sector industrial no es
coneix amb exactitud, ara bé, es pot comprovar, a la sèrie
d'estadístiques energètiques que publica anualment la
Conselleria de Comerç i Indústria, que la taxa de creixement
interanual del consum energètic global creix mentre que
l'industrial disminueix.
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Des de 1989 no s'han realitzat assessories
energètiques i no n'hi ha de previstes per a 1992.
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Director General d'Indústria:
Luís Morano Ventayol.
M. Hble. Sr:

1517

AA)
a) Aquest Servici no ha realitzat el seguiment de la
campanya, per la qual cosa no en té coneixement de les
deficiències.
b) Per part del Servici no hi ha pressupost per realitzar
cap actuació.
c) Aquest Servici només ha contractat amb Ecotrol,
l'empresa que realitzà el tractament el 1991.

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. 1635/92,
relativa a les campanyes d'estalvi energètic.

Palma,4 de maig 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, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

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. Albert Moragues, RGE núm. 1719/92,
relativa al pla de desenvolupament de les zones rurals 1991.

Z)
La Conselleria de Comerç i Indústria no ha realitzat
campanyes d'estalvi energètic d'una manera específica, el que
sí s'ha fet són unes campanyes d'assessories energètiques i
altres d'operacions de demostració.
La primera de les línies esmentades va posar a
disposició de les indústries més consumidores d'energia un
instrument que els permetés reduir i optimitzar la seva gestió
energètica. També es va fer una actuació semblant a diversos
establiments hotelers i a centres del Consell Insular de
Mallorca. Aquestes actuacions es restringiren a proporcionar
als interessats l'eina necessària per a millorar la seva gestió
energètica.
La segona de les línies perseguia posar a l'abast dels
sectors interessats i de la societat en general l'aplicació de
noves tecnologies energètiques, el resultat d'aquesta actuació
es resumeix en la publicació que s'adjunta.
Palma, 29 d'abril del 1992.
El Director General d'Indústria:
Luís Morano Ventayol.
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. Francesc Planells, RGE núm.
1718/92, relativa a la campanya contra moscards de les illes
d'Eivissa i Formentera.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 6 de maig 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, 7 de maig del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AB)
Fins ara no s'ha pogut acollir cap explotació al
programa de millora de les estructures agràries de producció en
el marc del que estableix el Reglament (CEE) núm. 3808/89, ja
que si bé s'ha aprovat el Reial Decret 1887/1991, de 30 de
desembre, sobre la millora de les estructures agràries i l'Ordre
de 26 de febrer del 1992 que el desplega (ambdues disposicions
legals del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació), encara
no s'ha aprovat la disposició legal de la CAIB que regula
aquesta matèria i en base a la qual es tramitaran els expedients
de solAlicitud d'ajuda corresponents.
Per altra banda, cal significar que l'activitat 01-04 de
l'objectiu 01, a què fa referència la pregunta, només correspon
al "suport de l'agroturisme" i la seva execució no inclou les
ajudes a les explotacions agràries que desenvolupen aquesta
activitat a l'empar de les disposicions legals abans esmentades,
sinó la creació i/o potenciació d'associacions i organitzacions
que des del mateix sector, i amb el suport de l'Administració,
promocionin, potenciïn i coordinin l'ús dels serveis que
l'agroturisme pugui oferir, atès que l'any 1991 es va constituir
a tals efectes el Consorci per a la dinamització econòmica en el
medi rural - zona 5b.
Palma, 6 de maig del 1992.
EL CONSELLER D’AGRICULTURA l PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.
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M. Hble. Sr:

Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que conté la
contestació a la Pregunta formulada per l'Hble. Sr. Sebastià
Serra, RGE núm. 1926/92, relativa al Dia Internacional de la
Terra.

cap judici sobre l'avaluació de l'impacte ambiental.
4.- El Servei conservació de la naturalesa coneixia les
actuacions proposades i va participar en la programació de la
campanya a través de reunions amb diferents ajuntaments,
prestant en tot moment la seva colAlaboració i l'acceptació total
de la campanya.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AC)
Per part d'aquesta Conselleria, no s'ha realitzat cap
actuació especial, ja que considerem que la conscienciació
ecològica i l'educació ambiental són tasques que s'han de
desenvolupar al llarg de tot l'any i no tan sols en un dia
determinat.

Palma, 11 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.
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. 2017/92,
relativa als expedients de contractació “Instalaciones generales
y vallado centro Son Tugares”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

Palma, 16 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:
Jeroni Saiz i Gomila.

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

M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de contesta a Pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant comissió formulada per l'Hble. Sr.
Albert Moragues, RGE núm. 2011/92, relativa a implicacions
mediambientals de la campanya integral de control dels
moscards, 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.

InstalAlacions generals i tancat centre Son Tugores
1.- Empreses consultades

Data consulta

Empresa

A. 18.11.91
B. 18.11.91
C. 18.11.91

Ferrovial, SA
Dragados y Construcciones, SA
Construcciones Llabrés Feliu, SA

2.- Ofertes presentades
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AD)

Empresa

Import

A. Ferrovial SA
22.127.000
B. Dragados y Construcciones SA
22.128.747
C. Construcciones Llabrés Feliu SA (no presentà oferta)
3. Empresa adjudicatària

1.- Els tractaments realitzats a la campanya contra
els mosquits han estat fonamentalment:
a) Tractaments aeris, amb la utilització d'avions
ultralleugers i globus estirats per un vehicle terrestre.
b) Tractaments terrestres, amb la utilització de
pulveritzadors estirats per tractors i pulveritzadors portàtils.
Els productes emprats han estat:
- Bactimos i Skeetal a base de Bacillus thuringiensis.
- Abate, que és un compost fosfora de baixa toxicitat.
2.- L'empresa que havia de realitzar els tractaments
per compte dels ajuntaments va fer un estudi de l'impacte
ambiental dels productes a emprar.
Els Serveis de protecció de vegetals i conservació de
la naturalesa revisaren aquest estudi i el trobaren correcte.

3.- La Comissió Balear del medi ambient no ha emès

S'adjudicà a l'empresa Ferrovial SA per import de
22.127.000 ptes.
Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó
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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.
2018/92, relativa als expedients de contractació “Adecuación
exteriores y jardinería centro de Son Tugores”.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AF)
Adequació exteriors i jardineria centre Son
Tugores
1.- Empreses consultades
Data consulta

Empresa

A. 19.11.91
B. 19.11.91
C. 19.11.91

Dragados y Construcciones, SA
Ferrovial, SA
Construcciones Llabrés Feliu, SA

2.- Ofertes presentades
Empresa
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Els centres d'atenció al drogodependent, a marginats,
alcohòlics, etc., la lluita contra bosses de pobresa, els ajuts a
persones en situacions d’especial necessitat, a dones
maltractades o ex-reclusos, són activitats que la Conselleria de
Sanitat ha impulsat a través d'entitats com les esmentades, que
compten amb un important capital humà en voluntariat.
És important constatar que sense formació idònia el
voluntariat pot perdre eficàcia, per aquest motiu s'han
desenvolupat també en virtut de convenis, activitats de
formació com l'escola de treballadors familiars o la de formació
de voluntaris que són sota la tutela dels responsables de
Càritas. Al 1992 es va incrementar l'aportació de la conselleria
per a aquests centres de formació, com ja s'ha fet any rere any
amb les activitats que duen a terme. S'ha de destacar el conveni
amb Càritas per atendre amb la colAlaboració del voluntariat
pisos destinats a dones en estat de necessitat, ajudes
d'emergència social i formació del voluntariat. Aquest conveni
que al 1991 tenia un suport de 17 milions, al 1992 arribarà els
30 milions.
Amb el projecte Home, que compta amb una ampla
colAlaboració de voluntaris, s'actualitza el conveni subscrit al
1991, per al manteniment dels centres, pisos de seguiment i
suport familiar, tasques d'atenció a reclusos etc. Tot això seria
impensable sense la concurrència d'un equip de voluntaris que
ha de rebre, com ja s'ha indicat, un fort suport formatiu
necessari per fer front amb garanties d'èxits aquestes
complicades comeses.

Import

A. Dragados y Construcciones SA
23.117.429
B. Ferrovial SA
23.116.000
C. Construcciones Llabrés Feliu SA (no presentà oferta)

Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

3. Empresa adjudicatària
M. Hble. Sr:
S'adjudicà a l'empresa Ferrovial SA per import de
23.116.000 ptes.
Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

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. 2122/92,
relativa a les residències per a la tercera edat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 3 de juliol 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.
2074/92, relativa al voluntariat social.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 3 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AG)
La nostra actuació en l'àrea d'acció social no seria
eficaç si no tinguéssim en compte la capacitat de treball de les
organitzacions no governamentals que compten amb una gran
experiència en aquest camp. Càritas, Creu Roja, la Sapiència,
Projecte Home, etc., són un bon exemple per mostrar
realitzacions que han rebut suport amb subvencions i/o
mitjançant convenis institucionals.

AH)
Les residències de tercera edat en funcionament, tal
com informam a la pregunta 1089/92, són les següents:
MALLORCA
Pollença
Palma (Bisbat)
Muro
Artà
Campos
Sineu
Manacor
Sencelles
Felanitx
Palma Residència mixta la Bonanova
Residència per a majors sa Nostra
Llar d'ancians del CIM
Residència de majors el Temple
Residència Centre Eucarístic
Residència Germanes Carmelites
Residència Germanetes dels pobres
Inca Residència Miquel Mir
Porreres Residència social
Sóller Casa de família N. S. de Vis

38
50
50
39
31
12
47
21
50
552
181
390
17
45
35
90
45
33
48
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Llucmajor Residència municipal

90

MENORCA
Es Mercadal
Ciutadella
Maó Residència municipal
Asil Municipal
Alaior
Ferreries

12
115
90
67
15
13

EIVISSA-FORMENTERA
Residència Reina Sofia
Residència provisional
Hospital Insular

AI)
Els programes d'assistència domiciliària, que
especificament es realitzen amb càrrec als fons de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, són les que
concerneixen el Pla de prestacions bàsiques, en colAlaboració
amb els consells insulars i ajuntaments, i el derivat del conveni
amb la Creu Roja.
Aquest darrer conveni atén un colAlectiu de 30
persones majoritàriament de tercera edat, que temporalment
necessiten suport domiciliari, fins que el rebin d'altra entitat o
ingressin en una residència, en un habitatge tutelat, o es trobi
una alternativa més convenient.

65
66

Quant a les autoritzacions, el Decret 22/1991 de 7 de
març, publicat al BOCAIB núm. 53 de 35-4-91, estableix el
termini d'un any a partir de la seva entrada en vigor per a la
presentació de la documentació exigida a l'esmentada norma.
El termini s'acomplí dia 26 d'abril, per la qual cosa, a partir
d'aquesta data s'ha començat l'examen de la documentació
lliurada i les inspeccions pertinents per atorgar l'acreditació
a cadascun dels centres residencials de la tercera edat.
Quant al grau d'ocupació actual, segons les dades de
què disposam, s'acosta al cent per cent, excepte a les
inaugurades fa poc, que s'ocupen gradualment.
Cal assenyalar, no obstant això, que en aquests
moments hi ha un dèficit de 60 places a la residència de
l'Inserso, a causa de les obres de reforma que s'hi realitzen.
També cal destacar el fet que la Residència Municipal de
Calvià encara no s'ha posat en marxa, i per això hem ofert la
nostra colAlaboració.
Pel que fa referència a la demanda de places
residencials per illes, les dades més recents ens indiquen que
a la Part Forana de Mallorca hi ha 73 peticions de places
d'assistits, que són les que ens han de preocupar, puix que les
peticions que sien per a vàlids poden compensar-se en molts
de casos amb una millora de l'ajuda a domicili i de
l'assistència sanitària.
Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

Quant al Pla de prestacions bàsiques, els usuaris per
sectors han estat:
MALLORCA:
Comarca de Palma
Andratx
Bunyola
Campos
Esporles
Llucmajor
Marratxí
Puigpunyent
Santanyí
Sóller

9
10
14
7
13
21
18
26
36

TOTAL

154
Comarca d'Inca

Alcúdia
Alaró
Binissalem
Búger
Campanet
Consell
Inca
Lloseta
Muro
Pollença
Selva
Santa Margalida
Santa Maria del Camí

14
34
10
7
4
7
42
17
32
42
12
19
10

TOTAL

250
Mancomunitat del Pla

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.
2123/92, relativa a l'assistència domiciliària a la tercera edat.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Algaida
Ariany
Montuïri
Petra
Sant Joan
Vilafranca de Bonany
Costitx
Lloret
Llubí
Maria de la Salut
Sencelles
Sineu
Santa Eugènia

31
7
22
8
7
10
1
3
7
26
10
12
1

TOTAL

145
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Comarca d'Inca

Comarca de Manacor
Manacor
Artà
Porreres
Sant Llorenç des Card.
Son Cervera
Felanitx
Capdepera

27
13
29
13
34
19
9

TOTAL

144
A Menorca el nombre d'usuaris atesos en el Servei
d'atenció domiciliària ha estat globalment de 359. A EivissaFormentera la quantitat ascendeix a 43.
La participació del Govern s'ha realitzat a través del
Pla de prestacions bàsiques, que desplega els programes
d'informació i orientació, ajuda a domicili, i centres d'acollida
i de transeünts, el pressupost dels quals destinat al programa
de servei d'atenció domiciliària ha suposat a Mallorca un
import de 89.691.789 ptes., a Menorca un import de
8.729.485 ptes., a Eivissa i Formentera un import de 935.037
ptes.
Palma, 24 de juny 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. Sebastià Serra, RGE núm.
2124/92, relativa a l'assistència domiciliària a minusvàlids.
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Alcúdia
Alaró
Binissalem
Búger
Campanet
Consell
Inca
Lloseta
Muro
Pollença
Selva
Santa Margalida
Santa Maria del Camí

4
2
3
1
1
1
11
2
4
3
2
10
5

TOTAL

49
Mancomunitat del Pla

Algaida
Ariany
Montuïri
Petra
Sant Joan
Vilafranca de Bonany
Costitx
Lloret
Llubí
Maria de la Salut
Sencelles
Sineu
Santa Eugènia

1
2
4
4
0
4
0
0
6
5
4
5
0

TOTAL

35
Comarca de Manacor

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 13 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AJ)
Els programes d'assistència domiciliària, que
específicament es realitzen amb càrrec als fons de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, són les que
concerneixen el Pla de prestacions bàsiques, en colAlaboració
amb els consells insulars i ajuntaments.
Quant al Pla de prestacions bàsiques, els usuaris per
sectors han estat:
MALLORCA:
Comarca de Palma
Andratx
Bunyola
Campos
Esporles
Llucmajor
Marratxí
Puigpunyent
Santanyí
Sóller

2
0
4
0
5
9
0
3
7

TOTAL

30

Manacor
Artà
Porreres
Sant Llorenç des Card.
Son Cervera
Felanitx
Capdepera

13
3
10
2
3
4
3

TOTAL

38

A Menorca el nombre d'usuaris atesos en el Servei
d'atenció domiciliària ha estat globalment de 359. A
Eivissa-Formentera la quantitat ascendeix a 43.
La participació del Govern s'ha realitzat a través del
Pla de prestacions bàsiques, que desplega els programes
d'informació i orientació, ajuda a domicili, i centres d'acollida
i de transeünts, el pressupost dels quals destinat al programa de
servei d'atenció domiciliaria ha suposat a Mallorca un import
de 89.691.789 ptes., a Menorca un import de 8.729.485 ptes.,
a Eivissa i Formentera un import de 935.037 ptes.
Igualment s'han d'afegir les unitats volants de suport
a la integració, dependents de la UNAC (Unió de'Associacions
i Centres d'assistència a minusvàlids de Balears), amb la qual
es té establert un conveni de colAlaboració, i a traves de les
quals s'atenen actualment 24 minusvàlids al seu domicili.
Palma, 24 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

1522

B.O.P.I.B. Núm. 42 - 26 d’agost del 1992
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.
2125/92, relativa a les inspeccions a centres que utilitzen raig
ultraviolat.
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
AK)
Enguany s'han realitzat vint-i-set inspeccions a
centres d'estètica, dels quals només sis tenen personal metge.
En aquests sis es realitzen pràctiques mèdiques (mesoteràpia,
infiltracions, ... ), i en els altres vint-i-un només es fan
tècniques pròpies d'un esteticista.
Als centres visitats s'han trobat quatre aparells de
raigs ultraviolats, utilitzats per obtenir un bronzejat
artificialment. Només un d'ells comptava amb personal
mèdic. Els altres estaven sota la direcció d'esteticistes
diplomats.
No s'han detectat irregularitats de tipus sanitari en
aquests aparells, relatives a alteracions de la salut, ni se'n sap
res de cap reglamentació de tipus sanitari que en reguli la
venda ni la utilització per personal qualificat.
Palma, 2 de juny 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
d'Agricultura i Pesca que conté la contestació a la Pregunta
formulada per l'Hble. Sr. Albert Moragues, RGE núm.
2162/92, relativa a la concessió de denominació d'origen per
productes agroalimentaris.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 11 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AL)
La Conselleria d'Agricultura i Pesca està portant a
terme un conjunt d'accions perquè productes de les Balears
puguin tenir accés al distintiu de denominació d'origen.
La primera característica que s'exigeix perquè un
producte agroalimentari pugui tenir aquest distintiu és que les
matèries primeres que es necessiten per a la seva obtenció
tenguin unes característiques diferencials (raça, varietats
autòctones, clima, sol, etc.) i que el producte final mantengui
igualment aquesta condició diferenciada de la resta de
productes anàlegs.

- Ametlles de les varietats mallorquines més
destacades.
- Tomàtigues varietat “ramellet”.
- Meló varietat "eriçó".
- Porcella de porc negre mallorquí.
Per poder aconseguir una D.O. fa falta comptar amb
producte en el mercat que respongui a les exigències de qualitat
que entranya una D.O. i a més establir els mecanismes de
control tant de l'origen com de la qualitat d'aquestes
produccions.
Per tal de dinamitzar els sectors productius dels
aliments abans esmentats que tenen potencialitat per a accedir
a una D.O., la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha
desenvolupat i promocionat la marca de qualitat "Qualitat
Controlada, Q.C.", que és el primer graó d'aquest ascens fins a
la consecució de la denominació d'origen.
Dels productes abans esmentats, se'n produeixen tres
sota aquesta marca Q.C., i altres tres estan en fase molt
avançada d'aprovació dels reglaments i elaboració de
produccions sota la normativa de qualitat Q.C.
Una vegada consolidada la marca Q.C. en una
determinada producció, és el moment d'accedir a la
denominació d'origen; aquest és el cas de la sobrassada de porc
negre de Mallorca, la tramitació de la qual s'ha iniciat amb la
solAlicitud per part de l'Associació de fabricants de sobrassada
de porc negre de Mallorca i l'Associació de ramaders de porc
negre de Mallorca, presentada a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca amb data 4-05-92, Registre d'entrada núm. 3589, per
tramitar la petició esmentada, i en l'ús de les competències en
matèria de denominacions d'origen, d'acord amb el R.D.
2774/1983 de 5 d'octubre, assumint les facultats que atorga la
Llei 25/1970 de 2 de desembre i el Decret 835/1982 de 3 de
març que aprova el Reglament de la llei esmentada, es va
demanar, amb data 22 de maig del 1992, Registre de sortida
núm. 5065, que les associacions designin dos representants
cadascuna de la denominació d'origen de la sobrassada del porc
negre de Mallorca.
És una possibilitat real la concessió d'etiquetes de
Q.C. per a la carn produïda a les Illes?
L'article 2 del Decret 36/1989 de 31 de març del
Govern balear marca els requisits perquè els productes
alimentaris de Balears puguin accedir a la marca de qualitat
"Qualitat Controlada" i que han de ser "produïts, elaborats,
transformats i envasats a les Illes Balears". Els productes que
tenguin aquestes característiques i que a més se sotmetin al
reglament específic de control que empara cada tipus de
producte, pot emprar l'etiqueta Q.C.
Pensa la Conselleria iniciar actuacions per tal
d'aconseguir- ho?
La Conselleria d'Agricultura i Pesca està ultimant la
tramitació del Reglament del "pollastre fresc de Balears" i està
en fase de redacció el que fa referència a la carn de vacú.
Palma, 8 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.
M. Hble. Sr:

Les principals produccions agroalimentàries de
Balears que tenen aquestes característiques i que encara no
tenen denominació d'origen són:
- Sobrassada de porc negre de Mallorca.
- Oli d'oliva.
- Vins de diferents zones de Mallorca no inclosos en
la denominació d'origen “Binissalem”.

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. 2205/92,
relativa als ajuts o subvencions a ajuntaments.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
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Palma, 4 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Porreres

Comunicació i
vestuari

250.000

Motocicleta

250.000

Sa Pobla

Equip
comunicació

800.000

Sant Josep

Vehicle

1.000.000

Sant Antoni

Vehicle

900.000

Sant Joan

Material

400.000

Sant Lluís

Cursos

640.000

Santa Eugènia

Vespa

200.000

Santa Margalida

Sistema
telecomunic.

400.000

Santa Maria

Motocicletes

200.000

Santanyí

Emissora

Selva

Material

500.000
50.000

AM)
Relació d'ajuntaments d'aquesta comunitat autònoma
als quals es va concedir subvenció en el passat any 1991, amb
especificació de la quantia i finalitat d'aquesta.
Ajuntament
Alaior

Finalitat

Quantia

1523

Cursos

280.000

Material i
vesturari

300.000

Artà

Material

350.000

Binissalem

Vehicle

1.000.000

Bunyola

Mitjans
comunicació

300.000

Campanet

Mitjans
comunicació

150.000

Campos

Equipament

700.000

Sencelles

Vestuari

Consell

Equipament

150.000

Ses Salines

Cursos

190.000

Es Castell

Cursos

190.000

Compra
ciclomotor,
adquisició equip
comunicacions i
reparació d’altre

800.000

Eivissa

Equipament i
vestuari

300.000

Sineu

Material

130.000

Escorca

Material

700.000

Son Cervera

Equipament

Es Migjorn Gran

Equip
comunicació

600.000

Cursos

380.000

Es Mercadal

1.200.000

2.500.000

M. Hble. Sr:

Vehicle

1.000.000

Esporles

Material

160.000

Felanitx

Vehicle i
equipament

Ferreries

Material

400.000

Cursos

300.000

Formentera

Material i
vehicle

900.000

Inca

Comunicacions

900.000

Lloseta

Vehicle

1.000.000

Llubí

Material

200.000

Maó

Cursos

470.000

Maria

Infraestructura

Marratxí

Vehicle

800.000

Montuïri

Equipament

300.000

Muro

Vehicle

1.000.000

Palma

Vehicle

800.000

Petra

Vestuari

300.000

1.800.000

60.000

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. Sebastià Serra, RGE núm. 2211/92,
relativa a les societats anònimes laborals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 12 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AN)
En relació a les societats anònimes laborals que
existeixen a les Illes Balears durant l'any 1992, aquesta
conselleria ha solAlicitat la informació al departament
corresponent i tot d'una que la tengui al seu abast ho
comunicarà a aquest grup parlamentari.
Sobre els ajuts que tengueren l'any 1991 i els prevists
per a l'any 1992, podem dir que s'han establert les mesures
necessàries per aquests ajuts mitjançant les disposicions
següents:
- Decret 114/1990, de 27 de desembre, pel qual es
regulen les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4
del Fons social europeu -BOCAIB 9 de 19-01-1991.
- Ordre dels Consellers de Treball i Transports i
d'Economia i Hisenda, de 22 de gener del 1991, que
desenvolupa el Decret 114/1990, de 27 de desembre, que
regula les ajudes a l'ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 del
Fons social europeu -BOCAIB núm. 22, de 16-02-1992.
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- Decret 21/1992, de 12 de març, sobre projectes
cofinançats pel FSE i altres iniciatives comunitàries de
foment de l'ocupació -BOCAlB 40 de 02-04-92.
- Decret 86/1991, de 17 d'octubre, que estableix les
bases reguladores de la concessió d'aportacions per la
Conselleria de Treball i Transports i per la Conselleria
d'Economia i Hisenda per als projectes cofinançats pel Fons
social europeu i altres iniciatives comunitàries de foment de
l'ocupació.
Palma, 12 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.
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. Sra. Ma. Antònia Vadell, RGE núm.
2215/92, relativa a l'autorització de tales de pins i alzines a
l'àrea natural d'especial interès de Son Cos de Marratxí.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 12 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AO)
L'any 1990 es va autoritzar la tala de 2.150 pins i 30
alzines a la finca de Son Cos de Marratxí.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AQ)
Adjunt li faig arribar l'anàlisi dels projectes inclosos
dins la Llei 7/90, elaborat pels serveis d'aquesta Conselleria,
del qual es pot veure l'estat en què es troba cada una de les
obres del Pla d'embelliment de les zones turístiques de les Illes
Balears.
Donada la complexitat i el nombre d'obres incloses es
pot dir que els retardaments que hi pot haver no són
significatius. Per altra banda els motius dels retardaments que
s'han produït, són nombrosos i molt difícils de determinar
(dificultats de contractació de les obres, mal temps, dificultats
en aconseguir materials provenents de la península, etc.), i més
tenint en compte que la gestió i realització de les obres
corresponen als ajuntaments.
És molt difícil determinar quines són les obres que
més destaquen i que obeeixen als objectius d'embelliment, ja
que per a aquesta Conselleria totes i cada una d'elles per petita
que sigui, té la seva importància, a la vegada que no es tracta
d'una obra determinada, sinó que és el conjunt de totes elles
que fa que s'obtengui el resultat desitjat.
Palma, 11 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera
Anàlisi dels projectes inclosos en la Llei 7/90:

No s'ha obert cap expedient sancionador.
Mallorca:
Palma, 5 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere Joan Morey i Ballester.
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. Sra. Maria Antònia Vadell, RGE núm.
2216/92, relativa a l'autorització de tales de pins i alzines a
l'àrea natural d'especial interès de Son Real, de Santa
Margalida.
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
AP)
Aquesta Conselleria no ha autoritzat cap tala de pins
a Son Real del terme municipal de Santa Margalida.
S'ha obert expedient de denúncia per la tala ilAlegal.
Palma, 27 de maig del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Alcúdia
Projecte A) Urbanització i embelliment de la plaça
d'Alcúdia (des del port fins al carrer Acàcies), i des de les
zones Tucan i Av. Pere Mas i Reus.
Pressupost de les obres: 972.201.892 pts.
Adjudicat i finalitzaran en juny 1992.
Projecte B) Urbanització de zona Maristany (port
d'Alcúdia).
Pressupost de les obres: 26.302.583 pts.
No obres adjudicades. Han solAlicitat moratòria. Obres
finalitzaran el 1993.
Andratx
Projecte A) Embelliment, millores urbanes i dotació
de serveis en el nucli urbà del
port d'Andratx.
Pressupost de les obres: 253.946.564 pts.
Adjudicada 1ª fase i acabada 115.000.000. Falta
adjudicar la 2ª fase. Obres finalitzaran el desembre 1992.
Artà
Projecte A) InstalAlació de mobiliari urbà en la Colònia
de Sant Pere.
Pressupost de les obres: 26.718.083 pts.
Obra adjudicada i acabada.
Projecte B) Urbanització i embelliment de
Montfarrutx.
Pressupost de les obres: 140.029.493 pts.
No adjudicada. Sense informació.

M. Hble. Sr:
Banyalbufar
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. 2224/92, relativa al
Pla d'embelliment de les zones turístiques.

Projecte A) Construcció d'un edifici d'aparcaments de
diverses plantes.
Pressupost de les obres: 50.000.000 pts.
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Obres adjudicades, finalitzaran l'agost 1992.
Calvià
Projecte A) Remodelació àrea urbana de Magaluf.
Pressupost de les obres: 980.894.830 pts.
Obres adjudicades, finalitzaran l'agost 1992.
Projecte B) Ordenació passeig marítim de
Palmanova.
Pressupost de les obres: 868.237.131 pts.
Passeig marítim pendent d'adjudicació 435.000.000
pts.
Resta projecte ja executat. Finalitza el juny 1992.
P ojecte C) Ronda urbana i semipeatonització de la
C-719 de Peguera i vials de servei.
Pressupost de les obres: 153.853.112 pts.
No adjudicat. No prevista data d'acabament.
Campos
Projecte A) Dotació en el nucli urbà de sa Ràpita
d'enllumenat públic, tractament de zones verdes i voravia en
la carretera de s'Estanyol de sa Ràpita.
Pressupost de les obres: 181.683.712 pts.
Pràcticament executat, falla adjudicar la zona vcrda.
Finalitzaran desembre 1992.
Capdepera
Projecte A) Urbanització i embelliment a cala
Ratjada.
Pressupost de les obres: 318.438.855 pts.
Adjudicat un 50% del total de l'obra i executat. La
resta del projecte solAlicitud de moratòria.
Projecte B) Urbanització i embelliment zona platja
de Canyamel.
Pressupost de les obres: 163.141.873 pts.
Obres no adjudicades. No previsió d'execució en
1992. Sol'licitada moratòria d'un any.
Projecte C) Millora pavimentació del carrer Font de
Sa Cala.
Pressupost de les obres: 11.939.376 pts.
Obra finalitzada i rebuda.
Deià
Projecte A) Adobament del camí a la Cala.
Pressupost de les obres: 5.389.443 pts.
Obra finalitzada i rebuda.
Escorca

Llucmajor
Projecte A) Tractament de Miramar a s'Arenal.
Pressupost de les obres: 237.600.000 pts.
Finalització octubre-desembre 1992. Adjudicat i obres
realitzades al 50%.
Projecte E) tractament del nucli urbà de s'Arenal.
Pressupost de les obres: 213.786.665 pts.
Adjudicades i finalitzades.
Manacor
Projecte A) Actuacions a Portocristo.
Pressupost de les obres: 72.403.067 pts.
Adjudicada i finalitzada.
Projecte B) Actuacions en el Centre d'Interès Turístic
Nacional de Cales de Mallorca.
Pressupost de les obres: 120.957.099 pts.
Carretera unió entre cala Murada i cales de Mallorca
executada el juliol 1992. El Centre Cívic ha solAlicitat
moratòria fins a l'any 1993.
Muro
Projecte A) Construcció d'un edifici municipal
d'equipaments i espai ajardinat annex.
Pressupost de les obres: 127.819.587 pts.
Adjudicat i s'acabaran les obres en el període octubredesembre 1992.
Projecte B) Senyalització turística, dotació de
mobiliari urbà i millora de l'enllumenat públic.
Pressupost de les obres: 38.707.942 pts.
Obres adjudicades i executades.
Palma
Projecte A) Urbanització del passeig i front marítim
de la Platja de Palma.
Pressupost de les obres: 417.031.068 pts.
Obres adjudicades i executades en aproximadament un
20%. Es complementaran entre octubre 1992-maig 1993.
Pollença
Projecte A) Urbanització i embelliment del port de
Pollença.
Pressupost de les obres: 542.000.000 pts.
Obres adjudicades i executades.
Projecte B) Actuació en el nucli urbà de cala Sant
Vicenç.
Pressupost de les obres: 51.985.920 pts.
Obres adjudicades i es finalitzaran entre octubre 1992desembre 1992.
Sant Llorenç des Cardassar
Projecte A) Urbanització Es Carreró.
Pressupost de les obres: 90.160.281 pts.
No adjudicat. SolAlicitada pròrroga.
Projecte B) Reforma del passeig marítim de s'Illot.
Pressupost de les obres: 60.974.562 pts.
Adjudicat. Finalitzaran les obres octubre-novembre de

Projecte A) Remodelació de la plaça Pelegrins.
Pressupost de les obres: 2.917.746 pts.
Adjudicat i acabaran el juny 1992.
Projecte B) Aparcament públic del Monestir.
Pressupost de les obres: 22.465.433 pts.
Adjudicat i acabaran el juny 1992.
Felanitx
Projecte A) Urbanització i embelliment dels carrers
i zones de Portocolom.
Pressupost de les obres: 216.073.039 pts.
Adjudicat i finalitzarà el juny 1992.
Projecte B) Urbanització i embelliment cala Marçal.
Pressupost de les obres: 50.998.353 pts.
Adjudicat i acabat.
Projecte C) Urbanització i millora de zona verda a
Cala Ferrera.
Pressupost de les obres: 4.807.347 pts.
Adjudicat i acabat.
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1992.
Projecte C) Reforma del carrer Colón i del passeig
marítim de Cala Millor.
Pressupost de les obres: 523.140.147 pts.
Adjudicat i finalitzada l'obra.
Santa Margalida
Projecte A) Actuacions d'urbanització en les zones
turistiques de Can Picafort.
Pressupost de les obres: 660.021.981 prs.
Obres adjudicades i finalitzaran el juny.
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Santanyí
Projecte A) Actuació de millores en la platja Cala
Santanyí.
Pressupost de les obres: 30.973.374 pts.
Adjudicat el 80% del projecte i executat. (La resta
sense informació).
Projecte B) Actuacions d'urbanització de zones de
Cala Figuera.
Pressupost de les obres: 108.354.311 pts.
Obres adjudicades i executades.
Projecte C) Actuacions d'urbanització a zones de
Cala d'Or.
Pressupost de les obres: 360.905.418 pts.
Obres adjudicades al 80% i executades. Suspeses les
obres de canalitzacions telefòniques.
Ses Salines
Projecte A) Embelliment i pavimentació del nucli
urbà de la Colònia de Sant Jordi.
Pressupost de les obres: 197.698.525 pts.
Adjudicada i executada.
Son Cervera
Projecte A) Actuacions urbanístiques a Cala Millor.
Pressupost de les obres: 678.577.473 pts.
Obres adjudicades i executades en la seva totalitat.
Falten acabaments a Cala Bona.
Valldemossa
Empedrat dels carrers Amargura, Miranda, Jardines
i plaça de la Cartoixa.
Pressupost de les obres: 360.905.418 pts.
Projecte B) Urbanització de l'entrada a la vila.
Pressupost de les obres: 2.679.040 pts.
Obra adjudicada i executada.
Anàlisi dels projectes inclosos en la Llei 7/90:
Menorca:
Alaior
Projecte A) Dotació d'enllumenat públic
embelliment integral de la urbanització Cala en Porter.
Pressupost obres: 265.048.557 pts.
Obres adjudicades.
SolAlicita moratòria. Inici obres octubre 1992.

Ferreries
Projecte A) Obres d'equipament i embelliment a la
urbanització de Cala Galdana.
Pressupost obres 10.169.458 pts.
Obres adjudicades i acabades.
Maó
Projecte A) Urbanització i millora del parc Roxina.
Obra adjudicada i acabada. 41.399.246 pts.
Es Mercadal
Projecte A) Dotació d'infrastructures en el nucli urbà
de ses Salines.
Pressupost obres: 62.768.402 pts.
Obres adjudicades. Finalització obres
octubre-desembre 1992.
Projecte B) Millores a places públiques i part del
passeig maritim a Fornells.
Pressupost obres: 37.254.387 pts.
No adjudicat. Sense previsió.
Projecte C) Projecte d'enllumenat públic a la
urbanització Na Macaret.
Pressupost obres: 11.301.658 pts.
Obres adjudicades i acabades.
Rebut.
Sant L1uis
Projecte A) Millora a sectors urbans. Pressupost obres
178.495.741 pts.
Obres adjudicades. Finalització obres entre octubre
desembre de 1992.
Projecte B) Via panoràmica.
Pressupost obres: 154.880.840 pts.
Obres adjudicades. Finalització obres entre octubre i
desembre del 1992.
Eivissa:

i

Ciutadella
Projecte A) Zona verda, reforma escala i solarium a
Cala Morell.
Pressupost obres: 10.400.000 pts.
Obra adjudicada i acabada.
Projecte B) Pavimentació asfàltica, voravies,
enllumenat senyalització i ordenació de zona verda a Cala
Blanca.
Pressupost obres: 116.460.223 pts.
Obra adjudicada.
SolAlicita moratòria. Inici obres octubre 1992.
Projecte C) Pavimentació asfàltica, senyalització i
ordenació de zona verda a l'urbanització Serpentona.
Pressupost obres: 51.902.680 pts.
Obra adjudicada i acabada.
Projecte D) Pavimentació asfàltica i senyalització de
Cales Piques, Torre de Ram, Cala en Blanes, Cala en Bosch
i Cap Artux.
Obra adjudicada i acabada.
Pressupost obres: 101.125.332 pts.

Es Castell
Projecte A) Ajardinament de zones verdes de Son
Vilar.

Obra adjudicada. Pressupost obres 31.979.732 pts.
SolA licitada moratòria. Inici obres octubre 1992.

Eivissa
Projecte A) Urbanitzaeió del passeig marftim i carrer
perimetral.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres 343.712.460 pts.
Projecte B) Acondicionament del passeig perimetral
del polígon 16 a la ribera nord del port d'Eivissa.
Obres adjudicades i aacabades.
Pressupost obres 39.614.500 pts.
Projecte C) Projecte d'urbanització de la unitat
d'actuació 11. Es pouet, ses Figueres.
Pressupost obres: 150.737.511 pts.
Obres adjudicades i acabades.
Projecte D) Embelliment zona Platja de'n Bossa.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres: 146.570.153 pts.
Sant Antoni de Portmany.
Projecte A) Remodelació del passeig marítim (fases I
i II).
Pressupost obres: 317.594.490 pts.
1ª fase adjudicada i acabada.
2ª fase adjudicada a executar entre octubre del 1992
i març del 1993.
Projecte B) Dotació d'infraestructura, pavimentació,
enllumenat i ajardinament del nucli urbà.
Pressupost obres: 776.599.268 pts.
Obres adjudicades i acabades.
Sant Josep de sa Talaia
Projecte A) Urbanització del front marftim de la badia
de Sant Antoni.
Pressupost obres: 526.048.519 pts.
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Obres adjudicades. Finalització entre octubre i
desembre del 1992. Les obres duen un considerable
retardament i amb deficiències.
Projecte B) Remodelació Platja de'n Bossa i
acondiciament d'accessos a l'aeroport.
Pressupost obres: 100.000.000 pts.
Obres adjudicades. Finalitzaran entre octubre del
1992 i maig del 1993.
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Anàlisi dels projectes inclosos en la Llei 7/90:
Formentera:
Projecte A) Urbanització carrers des Pujols.
Pressupost de les obres: 265.378.287 pts.
Obres adjudicades i executades en un 80%.
Conclouran en el perfode que es considera entre octubre i
desembre del 1992.

Sant Joan de Labritja

Projecte B) Passeig peatonal en es Calò de Sant
Agustí.

Projecte A) Pavimentació asfàltica i creació d'un
aparcament públic al nucli de Portinatx.
Pressupost obres: 35.147.824 pts.
Obres adjudicades i acabades en un 80%.
Finalitzaran entre octubre i desembre del 1993.
Projecte B) Urbanització del front marítim del port
de Sant Miquel.
Obres sense adjudicar. Període d'execució entre
octubre del 1992 i maig del 1993.
Pressupost obres: 10.410.875 pts.
Projecte C) Urbanització al nucli de Cala Sant
Vicent.
Obres adjudicades. Termini conclusió obres entre
octubre del 1992 i desembre del 1992.
Pressupost obres: 25.821.530 pts.
Projecte D) Urbanització al nucli de Sant Miquel.
Obres adjudicades i acabades. Pressupost obres 24.
971.288 pts.
Projecte E) Urbanització al nucli de Sant Joan.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres 10.572.110 pts.
Projecte F) Urbanització al nucli de Sant Llorenç.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres: 1.336.400 pts.
Santa Eulària des Riu
Projecte A) Millores infrastructura zona turística es
Canà.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres: 255.400.520 pts.
Projecte B) Millores infrastructura Zona turística de
Santa Eulària.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres: 351.254.570 pts.
Projecte C) Millores infrastructura zona turística
d'urbanització Siesta.
Pressupost obres: 232.980.850 pts.
Obres adjudicades i acabades.
Projecte D) Millores infrastructura zona turística
Cala Llonga.
Obres adjudicades i acabades.
Pressupost obres: 253.920.870 pts.

Pressupost de les obres: 17.990.076 pts.
Adjudicat. Les obres finalitzaran el novembre del
1992.
Projecte C) Urbanització avinguda principal de la
Savina.
Pressupost de les obres: 45.026.523 pts.
Obres adjudicades i executades.
Projecte D) Passeig a Ca Marí.
Pressupost de les obres: 13.651.519 pts.
No adjudicat. Les obres no s'executaran.
Projecte E) Urbanització carrer d'accés a sa Roqueta.
Pressupost de les obres: 17.523.431 pts.
Obres adjudicades i executades.
Projecte F) Urbanització del carrer principal el Pilar
de la Mola.
Pressupost de les obres: 15.639.093 pts.
Obres adjudicades i executades.
Projecte G) Urbanització al nucli urbà de Sant Ferran
de Ses Roques.
Pressupost de les obres: 61.675.073 pts.
Obres adjudicades i executades.
Projecte H) Urbanització al nucli urbà de Sant
Francesc de Formentera.
Pressupost de les obres: 96.766.517 pts.
Obra adjudicada i executada en un 40%. Finalitzaran
en el període comprès entre octubre del 1992 a maig del 1993.
Palma, a 29 de maig del 1992.
EL CAP DE LA UNITAT
ECONÒMICA:
Mª Dulce García i Caballero
L'ARQUITECTE:
Sabino Elejondo i Migel

DE

GESTIÓ
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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. Albert Moragues, RGE núm.
2250/92, relativa als defectes a la Bassa de Santa Eulàlia.

Vigilant mòbil d'incendis: 1 a comarca d'Artà.
Medis materials:
2 autobombes forestals pesades (3000 lts.), a Artà i
Esporles.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

1 autobomba forestal lleugera (1500 lts.) a Alcúdia.
2 vehicles Nissan carrossats per incendis, amb dipòsit
de 400 lts. de capacitat, en missió de vigilància mòbil i primer
atac: Eivissa i Calvià.
2 avions DROMADER de 2500 lts. de capacitat
contractats 2'5 mesos (del 1-07 al 15-09) a Eivissa (aeroport).

AR)
A l'actualitat s'esta redactant l'avantprojecte que
reculli, justifiqui i valori econòmicament les modificacions
que és necessari dur a terme per solucionar els problemes
sorgits durant l'execució de les obres de la bassa
d'emmagatzemament d'aigua per a rec procedent de les EDAR
de Santa Eulàlia i Es Canà (Eivissa), derivats de
l'incompliment de les condicions de compactació del dic de
la bassa que marca el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars del Projecte, sense que es pugui anticipar en
aquests moments el resultat dels estudis realitzats, ja que és
competència de l'lRYDA l'aprovació d'aquests, ni el
pressupost de les obres que hi calgui efectuar, cosa que en
principi està prevista per a abans de finals d'aquest mes de
juny.

A més d'aquests medis, és precrs tenir present la
cobertura aèria que proporcioni l'ICONA:
1 avió Canadair CL-215 (Pollença).
1 brigada helitransportada a Son Sant Joan, basada en
l'helicòpter del SAR.
Palma, 15 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
M. Hble. Sr:

En qualsevol cas, se significa que si les obres a fer
són a conseqüència de defectes en el procés d'execució, el
cost ha de ser totalment satisfet per l'empresa que les ha
executades, sense gravar de cap de les maneres els
Pressuposts de la CAIB ni de l'IRYDA, organisme que
finança aquesta actuació.
Palma, 8 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

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. Albert Moragues, RGE núm. 2252/92,
relativa als sistemes de detecció d'incendis forestals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

M. Hble. Sr:
AT)
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. Albert Moragues, RGE núm.
2251/92, relativa al inventari de vehicles i mitjans de la
Conselleria destinats a la lluita contra incendis forestals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca estava en
contacte amb l'ICONA, que hauria d'haver experimentat el
sistema de llamps infraroigs el passat any 1992, el que no va
succeir per diferents motius.
Se solAlicitaren diferents ofertes a dues empreses del
sector, una francesa i l'altra italiana. Totes dues pressupostaren
la teledetecció en una xifra superior als 35.000.000,- pts.

Palma, 18 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNC1A:
Francesc Gilet i Girart

Fins al final es va intentar la cofinançació de l'ICONA
en el projecte, el que finalment no es va produir, i es va
determinar l'abandonament de la iniciativa, ja que l'ICONA no
mostrava excessiu entusiasme.

Medis humans:

La quantitat consignada per la detecció d'incendis per
infraroigs es destinà a la lluita contra incendis forestals, en
concret, per l'adquisició d'un vehicle contra incendis i diferents
estudis relacionats amb la simulació de la propagació del foc
forestal per ordinador mitjançant el programa informàtic
denominat CARDIN 20, elaborat per l'ICONA en 1991.

AS)
Personal tècnic forestal i guarderia forestal a les
quatre illes: Mallorca (23), Menorca (3) i Eivissa Formentera
(3).
Brigades de SEFOBASA: 1 a Eivissa, 1 a Menorca
i la resta a Mallorca.
Peons per equip de reserva eventual a Parcs de
Bombers: 5 a Eivissa i 24 a Mallorca.
Vigilants d'incendis contractats de forma eventual a
lloc fix: 4 a Eivissa, 2 a Menorca, 14 a Mallorca.

Palma, 15 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
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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. Albert Moragues, RGE núm.
2253/92, relativa a la lluita contra l’erosió.

En relació amb el Pla Comarcal de la Serra de
Tramuntana, es troba en tramitació, pendent d'una modificació
de la partida pressupostària a la qual va assignada per la reserva
de crèdit, per tractar-se d'un projecte d'inversió en immobilitzat
immaterial.
Palma, 15 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.
Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AU)
La Conselleria compta amb els estudis corresponents
de lluita contra l'erosió, continguts en els Plans Hidrològic o
Forestals de la Serra Nord i zona d'Artà. Els dits estudis
consisteixen, fonamentalment, en la construcció de dics i en
la restauració de la coberta vegetal.

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. Sra. Ma Antonia Vadell, RGE núm.
2281/92, relativa a les transferències en matèria de transports.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.

El pla d'actuació consisteix a anar executant
anualment, part del projectat als estudis indicats anteriorment.
Les zones on s'intervé, com queda dit al primer
paràgraf, és a la Serra Nord i a la comarca d'Artà.
Palma, 15 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
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. Joan Ferra, RGE núm. 2265/92,
relativa a la situació dels Plans Comercials contra els incendis
forestals.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA
Francesc Gilet i Girart
AV)
ARTÀ, MANACOR i CALVIÀ: varen ser aprovats
pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma el passat
dia 12 de març.
El grau d'execució més elevat correspon al Pla
d'Artà, perquè des de l'any 1988 la Conselleria d'Agricultura
i Pesca ve actuant a la comarca en treballs de prevenció
d'incendis, coneixent-se per tant amb bastant detall les
finques existents i el seu propietari.
Pel contrari, als de Calvià i Manacor, dada la data
d'aprovació i la labor d'informació preceptiva amb tots els
propietaris afectats, no ha permès començar la seva execució,
més que en allò que a les finques en règim de Conveni amb
la CAIB es refereix.
Els Plans d'Eivissa-Formentera i Menorca encara no
s'han aprovat, degut al fet que fins i tot en el passat mes de
maig s'han rebut alAlegacions al de Menorca per part de
diferents entitats oficials i grups particulars, les quals s'estan
estudiant i s'estan definint amb major precisió els diferents
treballs contemplats als Plans.
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Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AX)
Pel que fa a l'estat de les negociacions amb
l'Administració Central en relació al traspàs dels serveis
inherents a les competències que corresponen a la CAIB en
matèria de ferrocarrils, cal dir que es troben en fase de
determinació dels béns adscrits a les línies explotades per
FEVE, de les quals va ser titular la companyia "Ferrocarriles de
Mallorca", així com la concreció de la seva situació jurfdica.
La determinació d'aquests béns s'haurà de remuntar al moment
de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, l'any 1983.
Aquestes negociacions s'han vist afectades per
l'existència d'informes contradictoris sobre la titularitat i la
naturalesa jurídica del béns susdits. Per això qualsevol actuació
en aquest sentit haurà de passar inexcusablement per un
aclariment previ d'aquest punt.
A més de tot això hem de tenir present que per dur a
terme el traspàs de servicis per a l'exercici de les competències
en matèria del ferrocarril, atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, resta pendent encara de determinació el
cost efectiu del sevici de FEVE a Balears, així com els seus
mecanismes de finançament. Aquests extrems hauran de ser
concretats mitjançant un conveni o contracte-programa que
prevegi el cobriment dels dèficits d'explotació, el cobriment del
dèficit estructural d'inversions i la determinació del suport
estatal per, en cas d'acordar la reobertura de trajectes en
suspensió operativa en el moment en què la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears assumeixi la titularitat
competencial en matèria de ferrocarrils, establir una via d'accés
oberta a la participació en els plans d'inversió sobre transport
ferroviari estatal i suport de l'Estat en la tramitació d'ajudes
amb càrrec als fons del FEDER, així com definir els plans
d'inversions que permetin millorar els resultats de l'explotació.
Quant a la segona part de la pregunta sobre les
propietats afectades a FEVE, com són les estacions de
ferrocarril, i si és possible cedir el seu ús als ajuntaments
corresponents i, en cas afirmatiu, quina és la tramitació a
seguir, he de manifestar que, si bé el punt 5è de l'article 10 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix
competències exclusives en matèria de ferrocarrils a la CAIB,
encara no se n'han traspassat els servicis inherents, Per això i
en base a la jurisprudència del Tribunal Constitucional,
l'exercici d'aquestes competències correspon a l'Estat, mentre
no es produeixi aquesta transferència en base a les sentències,
entre altres, de 7 d'abril del 1983 i 24 d'octubre del 1985,
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Entenem doncs que, si bé l'Estat conserva, en virtut
de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, l'exercici de
les competències fins que no es produeixi el traspàs de
servicis, no podem oblidar que la seva titularitat correspon, en
virtut de l'Estatut d'Autonomia, a la Comunitat Autònoma. Per
això l'Estat haurà d'actuar amb molta prudència en les seves
actuacions relacionades amb els béns adscrits a l'explotació
ferroviària de FEVE.

A més a més, emissorista del Parc de Bombers i
Aeroport d'Eivissa.

Entenem a més que qualsevol actuació relacionada
amb aquests béns, sempre que s'estigui negociant el seu
traspàs, no és convenient en aquests moments, principalment
quan existeixen divergències sobre la seva situació jurídica.

Personal tècnic forestal i guarderia forestal a les quatre
illes: Mallorca (23), Menorca (3) i Eivissa i Formentera (3).

D'altra banda, mitjançant escrit de 18 d'abril del
1991, ja vàrem posar en coneixement del president del consell
d'administració de FEVE la nostra preocupació davant
actuacions eventuals sense el nostre coneixement,
relacionades amb els béns sobre els quals es negociava el seu
traspàs,
Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas
M. Hble. Sr:

Els medis humans i materials que la Conselleria
d'Agricultura i Pesca té per la lluita contra els incendis forestals
són els següents:
Medis humans:

Brigades de SEFOBASA: 1 a Eivissa, 1 a Menorca i
la resta a Mallorca.
Peons per equip de reserva eventual a Parcs de
Bombers: 5 a Eivissa i 24 a Mallorca.
Vigilants d'incendis contractats de forma eventual a
lloc fix: 4 a Eivissa, 2 a Menorca, 14 a Mallorca.
Vigilant mòbil d'incendis: 1 a comarca d'Artà,
Medis materials:
2 autobombes forestals pesades (3000 lts,) a Artà i
Esporles.

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. Albert Moragues, RGE núm.
2343/92, relativa ala campanya de lluita contra els incendis
forestals.

1 autobomba forestal lleugera (1500 lts.) a Alcúdia.
2 vehicles Nissan carrossats per incendis, amb dipòsit
de 400 lts, de capacitat, en missió de vigilància mòbil i primer
atac: Eivissa i Calvià.

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

2 avions DROMADER de 2500 Its, de capacitat
contractats 2'5 mesos (del 1-07 al 15-09) a Eivissa (aeroport).

Palma, 2 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

A més d'aquests medis, és precís tenir present la
cobertura aèria que proporcioni l'ICONA:
1 avió Canadair CL-215 (Pollença).

AY)
Llocs fixos de vigilància d'incendis.
Mallorca.
Garrafa (Andratx).
Galatzó (Puigpunyent).
S'Hostalet (Calvià),
Es Castellet (Palma-CIR 14).
Sobremunt (Esporles).
Alfàbia (Bunyola).
Sta. Magdalena (Inca).
La Victòria (Alcúdia).
Tudosa (Artà).
Recó (Artà).
Sant Jordi (Son Servera).
Sant Salvador (Felanitx).
Randa (Algaida).
A més d'aquests vigilants s'han de comptabilitzar els
emissoristes eventuals a la Central de Comunicacions de la
Conselleria.
Menorca.
Monte Toro.
S'Enclusa.
Eivissa.
Sant Josep.
Sant Llorenç.
Sant Joan.

1 brigada helitransportada a Son Sant Joan, basada en
l'helicòpter del SAR.
Les àrees de major risc d'incendis són tota la CAIB,
segons Decret del BOE de 1980, pel qual es declaren les
Balears com "zona de perill d'incendis".
Palma, 23 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
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M. Hble. Sr:
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Les actuacions duites a terme durant l'any 1991 han
estat:

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. Albert Moragues, RGE núm.
2344/92, relativa a la declaració de Balears com a “zona
sensible".
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 19 de juny del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
AZ)
El Consell Agrari no comentà el tema, ja que la seva
opinió es produirà davant les ordres que concretin les
condicions del contracte zona per zona.
Palma, 16 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester
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. Sra. Ma Antònia Vadell, RGE núm.
2373/92, relativa a la promoció de les races autòctones de
Mallorca.

1.- Iniciar contactes amb els ramaders criadors de
bestiar de races autòctones per a fomentar l'associacionisme.
2.- Continuar amb el programa de subvenció a "la cria
i venda d'anyelles de races autòctones", primat amb 4.000 pts.
cada anyella de raça mallorquina blanca o pigmentada que es
vengués per a reposició i complís els requisits assenyalats per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca, concedint-se subvencions
per un total de 4.592.000 pts.
3.- Subvencionar totes les fires, exposicions, mostres,
concursos, etc. de bestiar de races autòctones organitzats pels
ajuntaments dins el marc de les diverses festes amb un import
d'1.375.000 pts.
4.- Continuar amb el Llibre Registre de bestiar selecte
de "l'Ase Mallorquí', formant part de la comissió d'admissió i
qualificació un veterinari-funcionari de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, el qual és el President d'aquella.
Les ajudes concedides pel Govern de les Illes Balears
a les associacions dedicades a la promoció dels animals de raça
autòctona durant els anys 1991 i 1992 han estat:
Any 1991.
1.- Associació Menorquina de Criadors d'ovelles:
50.000 pts.
2. - Club Espanyol del Ca Podenc Eivissenc: 50.000
pts.

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 10 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

Any 1992.
1.- Club Espanyol del Ca Podenc Eivissenc: 50.000
pts.
2.- Club Espanyol del Ca de Bestiar: 50.000 pts.

BA)
Les actuacions previstes pel Govern de les Illes
Balears, per promoure la conservació, millora, gestió i difusió
dels animals de races autòctones de Mallorca són:

3.- Associació de criadors de Porc Negre: 150.000 pts.

1.- Publicació en el BOCAlB dels estàndards racials
i normativa de selecció per a cada raça.

Palma, 8 de juliol del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I l'ESCA:
Pere J. Morey i Ballester

4.- Funcionament ADS de l'orc Negre: 2.500.000 pts.

2.- Obertura dels registres de bestiar selecte de
Balears.
M. Hble. Sr:
3.- Subvencionar a les associacions de criadors de
bestiar selecte en puresa, de les diverses races autòctones que
gestionen els registres de bestiar selecte de la seva raça.
4.- Inspeccionar tècnicament i controlar
administrativament el funcionament d'aquestes associacions.
5.- Promoure l'agrupació de defensa sanitària dels
criadors de Porc Negre Mallorquí, facilitant-los assistència
tècnica i econòmica i subvencionant-los les despeses
derivades d'atenció veterinària i productes sanitaris per un
import total de 2.500.000 pts.

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. Joan López, RGE núm. 2396/92,
relativa a la creació d'una nova plaça dins la unitat orgànica de
la Conselleria d'Obres Públiques.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 29 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart

1532

B.O.P.I.B. Núm. 42 - 26 d’agost del 1992

BB)
Referent a les distintes preguntes i un cop fets els
esbrinaments que hi pertoquen, indicam el següent:

CINQUE.- La plaça es pensa cobrir en un termini molt
breu, ateses les necessitats indicades, i per aixó s'ha treta a
concurs a la convocatòria aprovada pel Decret 39/1992, de 18
de juny BOCAIB núm. 76 de 25-6-1992.

PRIMER.- La potestat d'autoorganització i, per tant,
de creació o no d'una nova plaça u òrgan, és una competència
atribuïda a l'Administració Pública, amb la finalitat
d'aconseguir una gestió millor dels interessos públics.
Únicament es sotmet negociació amb els sindicats - i així ha
passat en aquest supòsit- les característiques concretes de la
plaça creada unilateralment per l'Administració.

Palma, 29 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marqués
M. Hble. Sr:

SEGON.- A l'illa de Menorca, i fins el 1991, la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, ha
tingut obertes al públic, dues oficines: la primera al carrer
Sant Roc, 11, destinada a la gestió dels interessos de la
Direcció General d'Obres Públiques (Departament de
Carreteres, Servei de Ports i Litoral i Departament Hidrúulic),
atesa per un cap de Negociat Administratiu, nivell 16 i per un
auxiliar administratiu: la segona al carrer Rosari, 12, on
s'atenia al públic per a les matèries relacionades amb
Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient, així com, de fet
representar la Conselleria mitjançant un Arquitecte Tècnic
(nivell 24), ajudat per un administratiu i un auxiliar.

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. Joan López, RGE núm. 2397/92,
relativa als criteris en l’assignació dels Grups CD i
Complement específic en la creació de nous llocs de treball.

Com a conseqüència de les transferències de
competències en matèria d'Urbanisme i d'Habitabilitat al
Consell Insular de Menorca, s'hi va traspassar la totalitat del
personal que prestava servei en el carrer del Rosari, i aixó va
produir un buit en les funcions de representació de la
Conselleria a Menorca i també manifestava la necessitat de
crear una infraestructura per exercitar les competències de
Política Territorial, Medi Ambient i les funcions derivades de
la Sentència del Tribunal Constitucional de dia 4 de juliol del
1991, sobre autoritzacions a la zona de servitud de protecció
de la Llei de Costes, per la qual no s'ha transferit cap medi
personal per part de l'Estat, així com la gestió de l'actual Pla
d'Habitatges.

BC)

TERCER: Atès el que hem exposat anteriorment, i
amb dependència directe del conseller, i no dels directors
generals, s'ha estimat la conveniència de crear una plaça de
cap de Secció de Coordinació Administrativa la qual, haurà
d'assumir la representació de la Conselleria a Menorca, i
haurà d'aglutinar la totalitat de serveis d’aaquesta, i per tant,
aquells que actualment existeixen al carrer clel Rosari:
Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, i els del carrer de Sant
Roc, Direcció General d'Obres Públiques.

Quant a les diferències que s'observen entre llocs
iguals o similars, malgrat la pregunta no especifica quins són,
de forma genèrica hem de dir que no hi ha una homogeneïtat
obligatòria entre els llocs, sinó que, precisament en el conjunt
de llocs de la Relació de Llocs de Treball, exceptuant-ne els
llocs base, tots els que no comporten una prefectura o un
complement específic s'individualitzen d'acord amb les
funcions que s'hi han d'exercir: càrrega de treball, requisits,
dedicació, etc. de tal manera que la similitud o igualtat són
relatives.

El motiu de creació d'aquesta plaça és, per tant,
aconseguir una coordinació efectiva a nivell administratiu,
imprescindible per atendre al públic correctament, mantenint
l'assistència tècnica dels serveis centrals ubicats a l'illa de
Menorca, com fins ara s'ha fet.
QUAR T.- Pel que fa a les característiques
especifiques de la plaça, i atesa la funció de coordinació i
d'atenció a l'administrat, i no la de donar solució tècnica a
problemes d'aquest tarannà, s'ha estimat suficient cobrir-la
amb un tècnic de grau mitjà o amb un administratiu qualificat,
les característiques de la qual són similars a altres places de
la Conselleria d'Obres Públiques com són les de cap de la
Secció de Personal o les de cap de la Secció d'Habilitació i
Pagadoria, i les d'altres conselleries com la de Funció Pública,
cap de la Secció de Nòmines: les d'Economia i Hisenda,
places de caps de Secció de Recaptació i Tributs, Successions
i Donacions i personal laboral: les de la Conselleria de
Sanitat, amb les places de cap de la Secció de Planificació,
Coordinació i Relacions Institucionals, cap de la Secció
d'Obres, InstalAlacions i Adquisicions, cap de la Secció
d'Inspecció de Consum, cap de la Secció d’Estudis,
Documents i Publicacions: la de la Conselleria Adjunta a la
Presidència, amb la plaça de cap de la Secció del SIAC....

Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 14 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
Els criteris que s'han seguit per a la creació de nous
llocs de treball són els mateixos que serviren de base per a la
creació de la primera Relació de Llocs de Treball, d'acord amb
les instruccions del Consell de Govern de la CAIB, i un cop
ateses les necessitats organitzatives i del servei que són
competència de l’Administració, expressades per les
conselleries corresponents on es troben els llocs de treball.
Preceptivament, aquests llocs de treball passaren per
la negociació amb els sindicats a la Mesa General de
negociació, i en la conformació definitiva s'han complert tots
els tràmits i informes que en són preceptius.

Palma, 9 de juliol del 1992.
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA:
Joan Simarro i Marqués
M. Hble. Sr:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria de
Comerç, que conté la contestació a la Pregunta formulada per
l'Hble. Sr. Pere Sampol, RGE núm. 2423/92, relativa a la
reconversió de teuleres.
Vos ho comunic perquè en tengueu coneixement i als
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentària.
Palma, 23 de juliol del 1992.
EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA:
Francesc Gilet i Girart
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BD)
1r.- Que d'acord amb la recomanació parlamentària,
el sector de les teuleres es considera com a sector preferent
per la concessió de les ajudes que té establertes aquesta
Conselleria.
2n.- Que les ajudes previstes per aplicar sobre aquest
sector són, fonamentalment:
Ajudes per modernització tecnològica dels seus
equips de producció.
Ajudes per a la realització d'estudis de viabilitat i
organització industrial.
Subvenció a crèdits per inversió en actius fixos.
Respecte a la ubicació de les tauleres en el casc urbà,
és un tema de competència del municipi on estan ubicades.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS
PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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