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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la pregunta RGE núm. 994/92, relativa a les
subvencions i inversions de la Conselleria d'Agricultura a
institucions i empreses públiques i privades. (BOPIB núm. 26 de 23
de març del 1992).

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

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 1153/92, relativa a la
participació al programa "ERASMUS". (BOPIB núm. 27 de 30 de
març del 1992).

En relació a quina participació tenen les Illes Balears al
programa de suport comunitari de la CE "ERASMUS", els
projectes presentats i els acceptats, li adjuntam una relació
detallada de l'esmentat suport.
 

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort

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

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 2077/92, relativa a la protecció
i rehabilitació del patrimoni. (BOPIB núm. 35 de 22 de maig del
1992).

Sobre la coordinació amb els programes de protecció del
patrimoni històric de les Comunitats Europees i la participació en
els concursos per ajudes a projectes pilot, hem de fer present:

Primer.-

L'organisme que coordina a tota Espanya els programes
de les Comunitats Europees per a la protecció del patrimoni
històric és el Ministeri de Cultura. Aquest mateix organisme emet
el primer informe sobre tots els projectes presentats a concurs.
Així es desprèn de l'apartat 3 de la convocatòria d'aquestes ajudes
(91/C, 284/07) publicada al Diari de les Comunitats Europees de
31-10-91 i a l'Annex I adjunt a la mateixa convocatòria.

Segon.-

El Ministeri de Cultura anualment posa en coneixement
de les diferents Comunitats Autònomes la publicació de la
convocatòria a fi que a cada lloc sigui difusa entre els organismes
i sectors professionals i socials interessats.

La convocatòria va adreçada als titulars dels immobles
objecte del concurs, però la Conselleria ha ofert sempre la seva
col•laboració institucional encara que no pogués esser peticionària
oficial.

L'any 1988 es féu redactar per part dels arquitectes
responsables de les obres de les catedrals de Menorca i d'Eivissa un
projecte a posta per participar en la convocatòria d'aquell any;
després es demanà als respectius bisbats que firmassin les peticions
com a titulars que eren del monuments. Paral•lelament es
mantingueren contactes dins el Ministeri de Cultura i a les
Comunitats Europees davant el mateix Jacques Delors.

També es gestionà el suport del comissari Sr. Matutes, qui
s'adrecà per a aquest assumpte al responsable directe del concurs,
Sr. Ripa di Meana.

Els projectes no foren escollits però els respectius
propietaris han tingut una nova opció cada any ja que es pot tornar
a concursar amb la mateixa obra.

 El 1990 sí que fou distingida i subvencionada una obra
projectada i realitzada a les Balears. Es tracta de la rehabilitació
integral del barri de la Pau, segons projecte redactat per l'arquitecte
Sr. Lluís Alemany Mir.

El 1992 el bisbat d'Eivissa ha tornat a participar, aquesta
vegada amb un projecte de rehabilitació de la casa de la Pabordia
d'Eivissa. El projecte té un vessant museològic, atès que es pretén
convertir aquell monument en museu diocesà i de la catedral. A
hores d'ara romanem a l'espera del resultat.

 .
LA CONSELLERA DE CULTURA EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Maria Antònia Munar i Riutort

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 2113/92, relativa al Consell
Balear de la Ciencia i la Investigació.  (BOPIB núm. 35 de 22 de
maig del 1992).

A) Entre d'altres, s'han realitzat activitats referides a:

-Participar, com a representant de la Comunitat Autònoma
en les reunions del Consell Nacional de la Ciència i la Tecnologia.

En aquest sentit, s'ha participat activament a pràcticament
totes les sessions de treball, plantejant i defensant tots els projectes
de la Comunitat Autònoma que ens han fet arribar, facilitant
informació de la investigació que es realitza en les diferents
conselleries i proposant les esmenes necessàries en defensa dels
nostres interessos (territorialització de la infrastructura) i finalment,
trametent els objectius de la Comunitat Autònoma per a la seva
incorporació als programes nacionals.

-Informació i documentació a totes les conselleries i
diferents institucions interessades en la investigació. En aquest
sentit, no sols s'ha informat puntualment de totes les convocatòries
d'ajudes i projectes, sinó que també s'ha tramès tota la documentació
remesa per l'I+D. Així mateix, s'han fet diferents reunions
informatives, de caràcter presencial, amb assistència del secretari
general del Consell Nacional i de tots els caps de departament.
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-Donar suport als projectes més importants de la
Universitat de les Illes Balears i les diferents "accions especials"
amb referència a "l'I+D". Tal és el cas, per exemple, de la
sol•licitud d'ajuda financera per a la consolidació de la
infrastructura d'investigació i desenvolupament científic de la
nostra Universitat, dins el Programa Sectorial de Promoció
General de Coneixement, que afectava: Unitat de Contaminació
i Anàlisi d'Aliments i Unitats d'Anàlisi i Caracterització de
Materials. O també la proposta d'una acció especial sobre la
realització d'un Curs sobre Impacte Ambiental.

-Donar suport als projectes més importants de les
diferents conselleries i a la seva problemàtica més important
(vegeu-ne, com a exemple, la Conselleria d'Agricultura i Pesca
que, si disposàs de més infrastructura humana i material -d'ací
l'ajut imprescindible de l'I+D- podria dur a terme molts de
projectes que, malgrat tot, ocupen un lloc important dins la
investigació, a més de donar compte al Consell Nacional de la
investigació pròpia de la Comunitat Autònoma.

-Estimular la investigació, mitjançant els recursos
propis, com és, per exemple, el cas de les beques d'investigació
amb una quantia anual de 10 milions de pessetes.

-Malgrat la publicació de la Llei 13/1986 que, sens
dubte, va suposar una millor coordinació de la investigació a
Espanya, tenim vertaderes dificultats per a impulsar
definitivament l'I+D a la nostra Comunitat Autònoma.

Les dificultats més greus són:

-L'ajuda proporcionada per l'I+D és insuficient i, a més,
s'observa una creixent burocratització del processos i canals de
finançament que dificulten enormement les sol•licituds i
demandes.

- L'escassa infrastructura investigadora de la majoria de
comunitats autònomes, amb les excepcions de Madrid, Catalunya
i algunes més, dificulta l'elaboració i el desenvolupament de
projectes i, per tant, la recepció de finançament. Efectivament,
gairebé el 90% dels recursos financers s'inverteixen a Catalunya
i Madrid.

-El suport tècnic i financer a les distintes conselleries i
a la mateixa Universitat és insuficient.

-L'escassa participació privada en les tasques
d'investigació a les Illes Balears. Per això, la Conselleria ha donat
el màxim suport a la implantació dels simuladors de vol a les Illes
Balears, per les seves repercussions en la Universitat i en la
investigació.

-La manca d'assessorament científic estable, mitjançant
una agència pròpia, que pateix la Conselleria en els termes
d'investigació i que, atesos els escassos recursos atorgats, és difícil
suplir. Per aquest motiu, pensa potenciar al màxim les relacions
amb la Universitat de les Illes Balears i emprendre la creació d'una
agència d'avaluació pròpia.

Les dificultats burocràtiques per accedir als programes
europeus d'investigació.

BE) S'ha tingut una participació molt activa en la segona
reunió del Grup Plenari de Treball sobre Investigació Forestal,
Desertització, Zones Arides i Medi Ambient. Interessa especialment
a aquesta Comunitat el Programa Nacional de Conservació del
Patrimoni Natural i Processos de Degradació Ambiental.

D'altra banda s'ha de subratllar que la Direcció General
d'Educació ha insistit davant la Secretaria del Consell General sobre
la necessitat de concretar el finançament de les accions
d'investigació planificades per la nostra Universitat en aquest
Programa I+D que es refereixen a 3 grans apartats:

1) Impacte ambiental: ordenació del territori;
contaminació, depuració i reutilització d'aigües; recursos marins i
aqüicultura.

2) Materials per a la petita indústria: materials i
desenvolupament de la indústria bijutera; evolució i degradació dels
materials.

3) Desenvolupament i consolidació de la Universitat de les
Illes Balears: formació de personal i creació d'infrastructura docent,
investigadora i de serveis tècnics.

El finançament de tots aquests projectes, elaborats per la
nostra Universitat és bastant alt, ja que s'acosta als 2.000 milions de
pessetes. Per això creiem imprescindible aconseguir la màxima
aportació de l'Estat, mitjançant el Consell General, en el
finançament d'aquests projectes.

C) S'ha procurat d'impulsar l'acció investigadora dels
diferents organismes públics i privats de les Illes Balears, facilitant
al C.N. un llistat concret (vegeu annex).

D) És de destacar el programa d'ajudes a la investigació
que ha afectat més de 40 becaris, amb una inversió de prop de 50
milions de pessetes.

E) El Consell ha realitzat regularment activitats
d'informació i assessorament a tots els membres i organismes
adients, especialment pel que fa a sol•licitud de projectes
d'investigació i convocatòries d'I+D que afectin les Balears.

2.-  El Consell Regional està integrat per:

-Director general de la Producció i Indústries Agràries.

Secretari general tècnic de la Conselleria Adjunta a la
Presidència.

Directora general del Medi Ambient.

Director general d'Ordenació del Turisme.

Director general d'Economia.

Director general de Sanitat.

Cap del Centre Meteorològic Zonal de Palma.

Director del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears.

Director de l'ICE de la UIB.
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Director de Relacions Externes i Comunicació de la
Federació de PIMEM.

President del Consell Acadèmic de l'Institut d'Estudis
Baleàrics.

Dos representants de la CAEB.

3.- Un ple i vuit comissions de treball. Actualment, s'està
a l'espera d'una normativa més àmplia i que ja s'està elaborant.
Atès que el Consell Nacional de l'I+D no ha convocat reunions en
el 91 i 92, el Consell Regional no s'ha  reunit en aquests dos
darrers anys, tot pendent d'una nova legislació.    
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 2120/92, relativa a les activitats
de la Comissió Interdepartamental de la Dona.  (BOPIB núm. 35
de 22 de maig del 1992).

Les activitats que la Comissió Interdepartamental de la
Dona del Govern Balear ha previst de dur a terme l'any 1992 són
les següents:

- Ampliació del fons bibliogràfic.

- Adjudicació de les subvencions de beques
d'investigació adreçades a l'estudi i la problemàtica de la dona.

-Publicacions dels treballs d'investigació que, per la seva
temàtica i qualitat, serveixen per difondre el moviment per la
igualtat i, que es refereixen a:

A) Estudi de l'entorn jurídic de la dona.

BE) Dona, endavant amb els teus drets.

C) Llibre de recomanacions per educar en la igualtat.

D) Les dones i la percepció de la ciutat de Palma.

E) La problemàtica de la dona avui: Dona i
drogaaddicció.

F) Anàlisi sòcio-històric de la importància de la
formació de les mestres en l'educació de la dona mallorquina.

G) "La dona en els sis mesos d'abans i després del part".

-Aplicació de la campanya de recomanacions a les
biblioteques de les Illes, per tal de fomentar que aquestes creïn un
fons bibliogràfic especialitzat en temes relacionats amb la dona.

- Establir les bases de col•laboració amb la Universitat
de les Illes Balears per tal de dur a terme diferents tasques per
posar de manifest el que ha estat la història de les dones de la
nostra terra.

- Proposar al Parlament de les Illes Balears que trameti al
Congrés dels Diputats diferents proposicions de llei referents a
l'erradicació de la discriminació per raó de sexe.

-Adjudicació d'ajudes a diferents esportistes destacades de
les Illes.

-Campanya de foment de la pràctica esportiva femenina.

-Organització de la IV Volta Ciclista Internacional
Femenina a Mallorca.

-Donar suport econòmic i divulgatiu a les dones
olímpiques, paraolímpiques i d'esport d'exhibició, de les Illes.

-Fomentar l'activitat emprenedora de les joves en aquells
àmbits on són menys representades, com per exemple al món de
l'art, ja que el proper mes d'octubre es durà a terme l'exposició
"Col•lectiva d'art per a nines", que pretén promocionar les joves que
destaquin en qualsevol disciplina artística.

-Adjudicació de la línia de subvencions destinades a
promoure l'associacionisme femení.

-Participarem en els projectes que compten amb el suport
de l'FSE i altres iniciatives comunitàries, especialment IRIS, NOW
i ILES. En aquest sentit cal indicar que en relació al Programa
NOW, s'han aprovat els projectes següents:

*Núm. 103..."Nous àmbits per a les dones del segle XXI".

* Núm. 105... "Empredona".

*Núm. 106... "Formació i qualificació professional
treballadors sector guardaries".

* Núm. 110... "Artdona".

*Núm. 108 ??? "Accions transnacionals foment
autoocupació i promoció qualificació de la dona".

En relació a la iniciativa IRIS:

* S'han aprovat tres projectes per formar part de la xarxa,
que són els següents:

* Nous àmbits per a les dones del segle XXI".

* "la dona davant el repte del 2000".

* "Centre de formació ocupacional".

*S'han aprovat dos formularis de candidatura IRIS, visites
d'intercanvi entre programes, que són:

* "Formació en empresa. Grup 3. Alemanya".

*"Mitjans de comunicació i informàtica. Grup 8.
Alemanya".

*Resten pendents de notificació els dos formularis de
candidatura per IRIS programes de partenariat, 1992":
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* "Aprendre a emprendre".

*"Intercanvi de formació en turisme i agroturisme per a
la dona".

*S'han presentat dos formularis de candidatura per IRIS
subvencions publicitàries, 1992, pendents d'aprovació.

En relació al programa ILES, d'iniciatives locals
d'ocupació per a la dona, s'han iniciat els contactes amb
Brussel•les i s'ha sol•licitat informació per a aquest programa, la
convocatòria del qual s'espera per al proper mes d'octubre.

-S'adjudicaran ajudes assistencials a persones amb estat
de especial necessitat.

-S'iniciarà el funcionament de sis pisos d'atenció i
acollida transitòria a la dona marginada en col•laboració amb
organitzacions no governamentals.

-En el desenvolupament del Programa de Bosses de
Pobresa, es realitzaran els següents tallers:

* Activitats de promoció de la dona.

* La informació de conceptes bàsics de salut.

* Adquisició d'hàbits d'higiene.

* Alimentació i cuina.

* Costura.

 LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Maria Antònia Munar i Riutort

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 2210/92, relativa al foment del
cooperativisme. (BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992).

LÍNIA D'AUDITORIES I ESTUDIS DE VIABILITAT.

- Legislació que la regula actualment: Decret 2/1991 de
10 de gener.

Inicialment la regulaven les disposicions següents:
Decret 21/1989 de 22 de febrer. Decret 191/1989 de 28 de
desembre.

Les cooperatives que han estat subvencionades per
aquesta línia durant l'any 1991 han estat els següents:

ILLA DE MALLORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECONOM.
QUANTITAT

ALPIRA Comercialitzar ametlla, 750.000
garrofa, bestiar.Submi-
nistrament matèries al camp.

PAGESA DE  Comercialitzar ametlla, 500.000
POLLENÇA garrofa, cereals, bestiar.

Subministrament matèries
al camp.

Agr.y Gan.Sant Comercialitzar ametlla 800.000
Salvador d'Artà garrofa i bestiar.Submi-

nistrament matèries al camp.

Agr. y Gan. de Comercialitzar ametlla, 725.000
Baleares garrofa.Subministrament

al camp.

Agr. de Porreres Comercialitzar ametlla, 850.000
llana, llet.

Agr. Murense Comercialitza horta- 800.000
lissa.Subministraments
al camp.

Agr. y Gan. de Comercialitza ametlla, 625.000
Llucmajor garrofa, cereals i bes-

tiar.Subministrament
al camp.

Agr. Simó Tort Comercialitza ametlla, 750.000
garrofa, hortalissa, frui-
ta.Subministraments al
camp.

Agr. i Ram. de Comercialitza ametlla, 800.000
Petra garrofa, hortalissa,frui-

ta.Subministraments al
camp.

UCABAL Unió de cooperatives de 550.000
Balears.Serveis a les 
cooperatives associades.

Agr. S. Bartolomé Comercialitza fruita, ta- 925.000
de Sóller fona.Subministraments 

al camp.

Agr. de Sineu Comercialitza ametlla, 800.000
garrofa,cereals i bes-
tiar.Subministraments 
al camp.

Sant Joan Comercialitza ametlla, 780.000
garrofa.Subministraments
al camp.

Agr. Montuirense Comercialitza hortalissa, 600.000
fruita, llet, ametlla
Subministraments al  camp.

S.C.L. Agr. y Gan. Comercialitza hortalissa, 750.000
Sa Pobla patata.Subministraments 

al camp.

Andratx Comercialitza ametlla,garro- 575.000
fa.Subministraments al camp.

S.C.L. del Camp Comercialitza ametlla 1.300.000
 

TOTAL 12.800.000
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ILLA DE MENORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECONOM. QUANTITAT

COINGA Comercialitza llet, bestiar 1450.000
Subministraments al camp.

Sant Bartolomé deSubministraments al camp. 940.000
Ferreries

Agr. San Martin Subministraments al camp. 990.000

San Guillermo y Subministraments al camp. 1.050.000
Sta. Escolástica

"Sa Roqueta" Comercialitza bestiar, 1.000.000
càrnica, embotits. 1.000.000

UCAME Agrupacions coopera- 900.000
tives 1er. grau.

Sant Lluis Comercialitza hortalissa, 840.000
fruita, llet.Subministraments
al camp.

TOTAL 7.170.000

ILLES D'EIVISSA I FORMENTERA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECONOM.  QUANTITAT

Sant Antoni Abad Comercialitza hortalissa,             900.000
maquinària, queviures.Sub-
ministraments al camp.

TOTAL             900.000

La Previsió per aquesta línia per l'any 1992 és la següent:

ILLA DE MALLORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECONOM.  QUANTITAT

Agr. Sineu Comercialitza ametlla,  850.000
fa, cereals, bestiar.Sub-
ministraments al camp.

S.Bartolomé de Comercialitza fruita, tafo- 988.000
na.Subministraments al camp.

UCABAL Serveis a les cooperatives 275.000

Agr. de Llucmajor Comercialitza ametlla, 690.000
cereals,bestiar.Subministra-
ments al camp.

Agr. S.Salvador Comercialitza ametlla, 856.000
d'Artà bestiar.Subministraments

al camp.

ALPIRA Comercialitza ametlla, 829.000
bestiar.Subministraments al
camp.

Pagesa dePetra Comercialitza ametlla, 900.000
fruita.Subministraments al 
camp.

Sant Joan Comercialitza ametlla, 800.000
cereals.Subministraments al 
camp.

Agr. de Porreres Comercialitza ametlla,llana, 900.000
albercocs, llet.

Agr. Simó Tort Comercialitza ametlla, 875.000
fruita.Subministraments
al camp.

Fruiters de S.Joan Comercialitza fruita 500.000

S.C.L. del Camp Comercialitza ametlla 1.500.000

Pagesa de Comercialitza ametlla, 535.000
Pollença cereals,bestiar.

S.C.L. Agr.y Gan. Comercialitza fruita, 1.352.000
Sa Pobla llegums,patates.Sub-

ministrament al camp.

Agr. Murense Comercialitza fruita.Sub- 1.025.000
ministraments al camp.

Andratx Comercialitza ametlla, 600.000
Subministraments al camp.

Felanitx Comercialitza fruita,vi. 1.200.000

Montuiri Comercialitza fruita, 642.000
ametlla, llet.Subministra-
ments al camp.

TOTAL 15.317.000

ILLA DE MENORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECONOM. QUANTITAT

S.Gmo. y Sta. Es- Subministraments camp. 1.118.000
colástica

COINGA Comercialitza llet,bestiar. 1.950.000

San Martin Subministraments camp. 1.000.000

S.Bartolomé Subministraments al camp. 977.000

"Sa Roqueta" Comercialitza bestiar,em- 1.000.000
botits.

Agr. San Luis Comercialitza fruita, llet 873.000
Subministraments al camp.

UCAME 900.000

TOTAL 7.818.000
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ILLES D'EIVISSA i FORMENTERA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECONOM. QUANTITAT

S. Antoni Abad Comercialitza hortalissa, 955.000
queviures, maquinària.
Subministraments al camp.

TOTAL 955.000

LÍNIA DE CAPITALITZACIONS

-Legislació que la regula actualment: Decret 92/1991 de
31 d'octubre.

Inicialment la regulaven les disposicions següents:
Decret 100/1989 de 15 de novembre. Ordre de 5 de març del
1990.

Les cooperatives que han rebut subvenció per aquesta línia durant
l'any 1991 han estat les següents:

ILLA DE MALLORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECO.      SUBVENCIÓ

Agr. i Ram. de Comercialitza hortalissa, 23.225.000
Petra

S.Bartolomé de Comercialitza fruita,ta- 25.941.650
Sóller fona.Subministraments

al camp.

Agr. i Gan.  Comercialitza ametlla, 1.700.000
Llucmajor garrofa,cereals,bestiar

Subministraments al
camp.

Agr. de Sineu Comercialitza ametlla, 6.050.000
garrofa, cereals, bestiar.
Subministraments al camp.

S.C.L.del Camp Comercialitza ametlla. 8.480.000
Mallorquí

TOTAL 65.396.650

ILLA DE MENORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECO.  SUBVENCIÓ

COINGA Comercialitza llet, bes- 70.282.800
tiar.Subministraments
al camp.

S.Gmo. y Sta. Subministraments al 70.282.800
Escolástica camp.

San Martin Subministraments al 4.630.785
camp.

TOTAL 76.943.585

LÍNIA D'AJUDA A LES UNIONS DE COOPERATIVES

- Legislació que regula: Ordre Núm. 8912 de 08-05-89, BOCAIB
Núm. 70.

Durant l'any 1991 s'ha concedit una subvenció a l'unió de
cooperatives agrícoles de Balears UCABAL, per la quantitat de
4.974.695 Pts.

Aquesta mateixa entitat ha rebut durant l'any 1992 la quantitat de
11.000.000 Pts. per aquesta línia.

LÍNIA D'AJUDES PER AL FOMENT D'ASSOCIACIONS
AGRÀRIES PER A LA COMPRA, VENDA EN COMÚ DE
SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I PRODUCCIONS A LA
ZONA 5B.

-Legislació que la regula: Decret 107/1991 de 4 d'abril, BOCAIB
Núm. 43 del 1992.

ILLA DE MENORCA

COOPERATIVA ACTIVITATS ECO. SUBVENCIÓ

S.Bartomeu de Subministraments camp. 1.300.000
Ferreries

S. Gmo.i Sta. Subministraments camp. 3.493.500
Escolástica

Palma, 16 de juny del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey Ballester

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 2341/92, relativa a l'eliminatòria
prèvia dels segons certificats de Mallorca i Eivissa del bàsquet
escolar. (BOPIB núm. 37 de 12 de juny del 1992).

1.- El programa "L'Esport per a l'Edat Escolar", emmarca
un esforç centrat en l'objectiu d'aconseguir una oferta diversificada,
àmplia i anivellada perquè cap al•lot o cap al•lota en edat escolar no
es pugui quedar sense fer esport, i estableix dues grans estructures
de funcionament:

A) La que correspon fonamentalment a l'àmbit de
l'educació i la iniciació/animació cap a la pràctica esportiva que la
Direcció general d'Esports desenvolupa directament a Mallorca,
mitjançant els comitès comarcals de l'Esport Escolar i els consells
insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera que poden convocar en
el seu àmbit, d'acord amb la normativa acordada en el sí del
programa "L'Esport per a l'Edat Escolar", normativa que en aquest
cas corresponent a la temporada 1991/92 fou aprovada a la reunió
del Comitè Balear de l'Esport Escolar, celebrada a Eivissa dia 2 de
juliol del 1991, amb l'assistència dels que es detallen a l'acta que
figura a l'annex I.

És un programa que sols empra la competició com a motiu
i sistema d'intercanvi i que no l'institucionalitza o la formalitza com
a objectiu. És un programa d'accés a l'esport i és un programa de
creació d'hàbit i animació esportiva que podria definir-se com un
programa d'esports per a tots els escolars, atès que no crea grups de
talents o nivell i que cerca la participació de tots.

Aquest és el que anomenam el programa de PROMOCIÓ.

BE) La que correspon a la recerca del talent i l'establiment
del sistema de competició com a objectiu i mitjà fonamental de
tecnificació i progrés esportiu, que es desenvolupa per tal de trobar
un campió i estableix la institucionalització de l'entrenament i la
regularització de la competició.
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Aquest programa es desenvolupa a través de les
federacions esportives balears amb la coordinació i la direcció
executiva de la Direcció General d'Esports i els consells insulars
de Menorca i d'Eivissa-Formentera i les respectives delegacions
insulars federatives.

El programa pel qual es desenvolupa aquesta gestió és
el que coneixem com a UNIFICAT i suposa la signatura d'un
conveni amb cada federació esportiva, que passa a ser l'organisme
gestor tècnic de l'activitat, que es coordina mitjançant un comitè
tècnic mixt, integrat per representació de la Direcció General
d'Esports i de la federació balear esportiva, essent aquesta
estructura igual en els àmbits de Menorca i d'Eivissa-Formentera,
amb intervenció dels consells insulars respectius.

Aquest comitè tècnic és el que proposa totes les
qüestions a la Direcció General d'Esports i actua com a comitè
d'apel•lació dels comitès de competició respectius, proposant,
també, qualsevol normativa i/o convocatòria

2.- Per altra part, la normativa del programa de
referència està aprovada pel Comitè Balear de l'Esport per a l'Edat
Escolar, que debat i decideix tota la normativa, estudiant les
propostes que la Direcció General d'Esports, els consells insulars
de Menorca i d'Eivissa-Formentera, els comitès tècnics i la
Comissió de Coordinadors o qualsevol membre d'aquest Comitè
Balear aportin, essent assessorats pel Gabinet de Medicina i
Psicologia Esportiva i ateses les conclusions de jornades i
seminaris específics, tals com les IV Jornades de les Ciències de
l'Educació Física i l'Esport i les que cada any es convoquen amb
aquesta denominació.

Qualsevol conveni d'unificació amb les federacions
balears s'estableix d'acord amb el que es diu a la fotocòpia annex
I i defineix la funció i la participació de les Federacions Balears
i de la pròpia Direcció General d'Esports en el programa.

3.- En el nivell de promoció, la unitat operativa
establerta és el Comitè Comarcal de l'Esport per a l'Edat Escolar,
que és una unitat estructurada mitjançant la participació dels
representants de tots els centres i les associacions que s'han inscrit
a l'activitat, els representants de les APA i els representants dels
ajuntaments, a més del coordinador comarcal que la Direcció
General d'Esports nomena.

Correspon als comitès:

*Definir el programa a desenvolupar en el seu àmbit.

*Estructurar els pressuposts.

*Fer la Memòria de les activitats.

*Fer-ne la tasca, més bàsica, d'introducció a la pràctica
esportiva de qualsevol escolar i motivar cap a aquesta, a més de
fer desenvolupar les fases comarcals dels programes unificats, tals
com atletisme, tennis de taula, tir de fona, escacs i d'altres, fent
així possible la incorporació de participants en aquests esports.

4.- La normativa de l'Esport per a l'Edat Escolar, es
confecciona mitjançant el següent procés:

4.1.- Estudi i debat de propostes al nivell de cada comitè
tècnic unificat.

4.2.- Estudi i debat de propostes al nivell de la comissió
de coordinadors del programa de promoció i dels comitès
respectius.

4.3. Estudi i debat de propostes amb els consells insulars.

4.4. Estudi i debat de propostes en el ple del Comitè
Balear de l'Esport per a l'Edat Escolar, que inclou tots els membres
anteriors, i en la sessió del qual es proposa el dossier elaborat
d'acord amb els punts 4.1, 4.2 i 4.3 i se sotmet a discussió i votació
tot el document.

La reunió del Curs 91/92 fou a Eivissa el 2-07-91, tal com
s'especifica a l'annex II.

5. FINALS BALEARS INFANTILS DE BÀSQUET A
EIVISSA.

5.1. D'acord amb l'establert a la normativa i malgrat que
no s'havia dut a terme el que es refereix a la formalització de la
sol•licitud i del compromís per a l'organització de la final per part
del Consell Insular 'Eivissa i Formentera, organisme competent per
fer la sol•licitud, es va preparar la celebració del campionat balear
infantil a Eivissa, en les instal•lacions i els horaris que el Consell
Insular va proposar.

5.2 En sol•licitar, el segon equip de Mallorca, d'acord amb
la normativa, la seva participació, es va reunir el Comitè Tècnic
Balear, amb la presència i la participació del representant d'Eivissa,
per habilitar la fórmula d'accés i arribar a un acord unànime i
consensuat (annex III), pel qual se celebraria una eliminatòria
prèvia, a Eivissa, entre el 2n de Mallorca i el n d'Eivissa, a doble
partit i amb les despeses a compte del segon equip de Mallorca. Si
aquest es classificava, li serien cobertes les despeses de la seva
estada a partir del dia d'inici de la fase definitiva.

5.3. Malgrat que el representant d'Eivissa (tècnic del
Consell Insular) va ser partícep del consens i l'acord, posteriorment
es va rebre una nota de fax indicant la no conformitat del conseller
Insular d'Eivissa a la proposta i un recurs del delegat insular
federatiu, tramès directament a la Direcció General i no via
reglamentària, que seria la de la Federació Balear, per ser el
trametent un organisme d'aquesta (annex IV).

5.4. La  presentació del recurs va fer que la Direcció
General d'Esports convocàs novament una reunió del Comitè
Tècnic, aquesta vegada amb la participació dels representants del
Consell Insular d'Eivissa i també del Consell Insular de Menorca, en
la qual es varen debatre diverses qüestions i la Direcció General
d'Esports va presentar una proposta final de 5 equips, sense
classificatòria prèvia.

La representació d'Eivissa es va oposar a votar qualsevol
proposta que no fos exclusivament la seva, és a dir una final amb 1
equip de Mallorca, 1 equip de Menorca i 2 equips d'Eivissa i
Formentera, d'acord amb el que s'especifica a l'acta (annex Vè).



2182 B.O.P.I.B. Núm.66 - 17 de febrer del 1993

5.5. En el moment de la votació, i com es reflecteix a
l'acta abans referida, la proposta que va sortir guanyadora va esser
la proposta inicial d'una final a cinc equips, que va ser guanyadora
amb els vots favorables de Menorca i de Mallorca, representant
ambdues illes més del 90% dels equips de bàsquet participants a
la competició, per la qual cosa i atès el resultat de 2 a 1, aquesta
fou la proposta que es va aplicar.

5.6. En haver-se votat (havent concedit 1 vot a Mallorca,
1 vot a Menorca i 1 vot a Eivissa i Formentera) una proposta
contrària a la d'Eivissa, ni més ni manco que la que ja havia
decidit el Comitè Tècnic, atès que el representant d'Eivissa no va
voler considerar, tampoc, la proposta de final a 5 equips, que es va
proposar des de la Direcció General d'Esports per donar una
solució consensuada que no fos desfavorable a cap de les parts ni
als representants dels equips de bàsquet d'Eivissa i Formentera ni
als de mallorca, es va rebre una notificació, mitjançant escrit
manual en fax, tramès pel Sr. Antoni Suñer, el qual, en nom de la
Conselleria d'Esports i Joventut, indicava que els equips d'Eivissa
no volien participar en la final prevista. Aquesta notificació es va
rebre 5 dies abans de l'inici, la qual cosa obligà a una actuació
ràpida d'organització a Mallorca.

Cal considerar que això suposava una RETIRADA
D'UNA FINAL dels equips d'Eivissa, que està tipificada en el
Règim Disciplinari Esportiu Escolar, que, de moment, no s'ha
contemplat en les actuacions del Comitè de Competició i el
Comitè Tècnic.

En base a tot això i tenint en compte que l'objectiu més
bàsic de qualsevol activitat de l'àmbit de l'Esport per a l'Edat
Escolar passa per intentar l'harmonia, el contacte i la convivència
dels escolars dins d'un correcte i pedagògic desenvolupament
esportiu, essent la primera orientació l'educadora i emprant la
competició com a motiu i no la competitivitat com a base
sostenidora de les activitats, les declaracions del director general
són també adaptades a la realitat de la qüestió, i el criteri de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha estat sempre de
respecte a la norma i a les decisions dels comitès tècnics, formats
per tècnics i especialistes administrativament i federativament, de
cada esport, i respectuosa amb la realitat insular d'aquesta
Comunitat Autònoma, com així ho demostren totes les gestions
fetes en relació a votar una solució de consens entre totes les parts.
     
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Vidal i Pons

Els annexos adjunts a la resposta queden dipositats al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 2395/92, relativa al Carnet Jove.
 (BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992).

La pregunta formulada pel Diputat Sr. López
Casasnovas té dues parts ben diferenciades: una quantitativa,
sobre dades estadístiques, i una altra qualitativa, sobre la valoració
que la D.G.J. fa dels resultats del programa Carnet Jove.

Quant a la part quantitativa acompanyam les dades
comparades dels darrers anys, així com l'indicació detallada del
tipus d'entitas que col•laboran amb aquest programa.

La valoració que la Direcció General de Joventut fa del
programa Carnet Jove es positiva, ja que s'ha produït els darrers
anys un increment d'ussuaris així com un augment de les prestacions
a les que dona dret el Carnet Jove.

Des de els inicis del Carnet Jove a la nostra Comunitat
Autònoma, l'any 1986, aquest programa ha tingut per finalitat
d'oferir un ampli ventall de reduccions o serveis que abastin tots els
sectors susceptibles d'interés pels joves. Així, des de el principi, es
varen signar convenis de col•laboració tant amb entitats privades
y/o comercials de les Illes com amb altres administracions
públiques tant d'aquesta Comunitat com amb altres CCAA i també
ens vàrem adherir al Protocol de Lisboa pel que es reconeixia
validesa europea al carnet jove de cada comunitat, Protocol al que
s'han anat adherint cada any nous països, abastant en l'actualitat tot
l'àmbit europeu.

D'altra banda també s'ha anat ampliant el ventall de tipus
de serveis que oferta el Carnet Jove. Actualment son 1356 els
convenis signats amb comerços i seixanta els ajuntaments de les
Illes, amb els que existeix algun tipus de conveni de col•laboració.
S'ha passat d'oferir quasi exclusivament descomptes a tendes de
diferents tipus, a dur aparellat serveis tals com assegurances
d'estudis, essent aquesta la línia d'actuació que pensa desenvolupar
en les successives campanyes.

Pel que fa als usuaris del Carnet Jove, els joves entre 15
i 26 anys, hi ha hagut un augment important com a conseqüència del
major coneixement del programa i l'increment dels punts
d'expedició del Carnet Jove, sobre tot a les noves oficines
d'informació juvenil que la Direcció General de Joventut ha anat
obrint.

En resum, la Direcció General de Joventut considera que
l'evolució dels resultats del programa "Carnet Jove" els darrers anys
es positiva, essent la seva intenció pels propers anys incrementar les
prestacions que amb ell s'ofereixen així com els punts on es pot
expedir el carnet. 
 

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

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 2408/92, relativa al conveni sobre
asfaltat de carrers a Sóller.  (BOPIB núm. 38 de 26 de juny del
1992).

La Conselleria d'Obres Públiques no ha subscrit cap
Conveni amb l'Ajuntament de Sóller per asfaltat de carrers.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila
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Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 2494/92, relativa a la
transformació d'IFEBAL en empresa pública. (BOPIB núm. 40 de
6 d'agost  del 1992).

Com ja hem informat en altres ocasions, el Consorci
IFEBAL, no té la figura jurídica d'Empresa Pública. Per tant, des
de la Conselleria d'Economia i Hisenda, no tenim coneixement
dels Plans interns de reducció de despeses ni de trasllats
d'oficines.

En canvi, si li puc comunicar que s'han produït
processos de feina dins aquesta Conselleria, per valorar i
assessorar la possibilitat de la constitució d'una empresa pública
que desenvolupi l'activitat firal. Aquest procés encara està en
germinació i no s'ha conclòs. Encara no hi ha calendari ni
conclusions i estarem a la seva disposició per informar-los, tant
prest com es finalitzin aquestes tasques.  
 

Palma, 18 de setembre del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 2524/92, relativa a la
modificació de crèdit a la Partida 62000. (BOPIB núm. 40 de 6
d'agost  del 1992).

Ajuntament d'Escorca.- 10.000.000 pessetes ajuda a la
infrastructura municipal.

Ajuntament de Fornalutx 7.000.000 pessetes ajuda a la
infrastructura municipal.

 Ajuntament de Valldemossa.-5.000.000 pessetes ajuda
a la infrastructura municipal.

Ajuntament de Deià 8.000.000 pessetes ajuda a la
infrastructura municipal.

Ajuntament de Banyalbufar 10.000.000 pessetes ajuda
a la infrastructura municipal.

 Ajuntament d'Estellenchs.- 10.000.000 pessetes ajuda a
la infrastructura municipal.

Ajuntament d'Estellenchs.- 10.415.440 pessetes ajuda a
murs i reforços, reparació clavegueró, conducció d'aigues,
instal•lació elèctrica per fanals.

Palma, 16 de novembre del 1992.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA:
Vicens Matas i Morro

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 2558/92, relativa a les
actuacions en rehabilitació d'habitatges. (BOPIB núm. 43 de 3 de
setembre del 1992).

Durant el 1991 es concediren 87 qualificacions per a
rehabilitació d'habitatges.

Durant el 1992 i fins a la data s'han concedit 118
qualificacions.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 2559/92, relativa a la regulació
de les activitats dels vehicles tot terreny. (BOPIB núm. 43 de 3 de
setembre del 1992).

En els Plans Especials de protecció que es redacten en
desenvolupament de la Llei de Protecció d'Espais Naturals s'inclou
una normativa mitjançant la qual es prohibeix el pas de cotxes i
motos per les platges i sistemes dunars, tot recomanant que no es
circuli fora dels camins existents a la resta de l'espai protegit.

En relació a l'exposat anteriorment hi ha que advertir que
la majoria dels espais abans exposats són propietat privada, pel que
al seu interior no s'exerceix una constant vigilància per part de cap
administració.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 2614/92, relativa a les despeses
del subprograma 112200 de Presidència del Govern. (BOPIB núm.
44 de 21 de setembre del 1992). 

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

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 2615/92, relativa a les despeses
del subprograma 126100 de Presidència del Govern. (BOPIB núm.
44 de 21 de setembre del 1992).

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

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 2616/92, relativa a les despeses
del subprograma 126500 de Presidència del Govern. (BOPIB núm.
44 de 21 de setembre del 1992).
 

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

A la pregunta RGE núm. 2617/92, relativa a les despeses
del suprograma 134100 de Presidència del Govern. (BOPIB núm.
44 de 21 de setembre del 1992).

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

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 2619/92, relativa a les despeses
del subprograma 422002 de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports.  (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

ANY 1991.

- Despeses derivades d'un curs de clarinet impartit pel
Sr. Joan Josep Mercadal Coll al Conservatori: 376.471 pessetes,
en data 05-03-1991, perceptor ell mateix; despesa ordenada pel
Director General d'Educació.

- Despeses derivades de l'elaboració d'un informe sobre
"Línies bàsiques d'un Model Educatiu propi de les Illes Balears"
fet pel Sr. Jaume Casasnovas i Casasnovas: 100.000 pessetes, en
data 08-02-1991, perceptor ell mateix; despesa ordenada pel
Director General d'Educació.

- Despeses derivades de la col•laboració amb el Model
Educatiu del Sr. Jaume Oliver i Jaume: 80.000 pessetes, en data
22-01-1991, perceptor ell mateix: despesa ordenada pel Director
General d'Educació.

- Despeses derivades de la traducció al castellà del
Model Educatiu i correcció de la versió catalana fet per la Sra.
Angels Estévez i González: 135.294 pessetes, en data 22-01-1991,
perceptor ella mateixa; despesa ordenada pel Director General
d'Educació.

- Despeses derivades de la coordinació del llibre
"Mestres i Artistes, homenatge" fet pel Sr. Gabriel Janer i Manila:
117.647 pessetes, en data 30-01-1991, perceptor ell mateix:
despesa ordenada pel Director General d'Educació. 

 - Despeses derivades de la revisió bibliogràfica del fons
cultural de la Direcció General d'Educació fet pel  Sr. Miquel
Montserrat i Ferrer: 117.647 pessetes, en data 30-01-1991,
perceptor ell mateix: despesa ordenada pel Director General
d'Educació.

ANY 1992

- Despeses derivades de la impartició de cursets,
manteniment i consulta del "Programa informàtic de Gestió de
Centres" a càrrec del Sr. Joan Miquel Escalas i Vidal: 226.471
pessetes, en data 27-01-1991, perceptor ell mateix; despesa
ordenada pel Director General d'Educació.

- Despeses derivades de la impartició de cursets,
manteniment i consulta del "Programa informàtic de Gestió de
Centres" a càrrec del Sr. Manel Moya i Quintero: 226.471
pessetes, en data 27-01-1992, perceptor ell mateix; despesa
ordenada pel Director General d'Educació.

- Despeses derivades de la difusió del Model Educatiu als
Centres a càrrec de la Sra. Yolanda Rotger i Llinás: 71.176 pessetes,
en data 27-01-1992, perceptor ella mateixa; despesa ordenada pel
Director General d'Educació.

 EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 2620/92, relativa a les despeses
del subprograma 422007 de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

ANY 1991

- Despeses de trasllat i estància dels Srs. E. i M. Carlan i
Adolfo Garcés a efectes d'impartició d'un curs de clarinet: 128.350
pessetes, en data 01-02-1991, perceptors els esmentats professors:
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses de trasllat del Sr. Walter Hautzing per
impartició de classes magistrals (Càtedra F. Chopin): 216.325
pessetes, en data 01-02-1991, perceptor ell mateix; despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses de trasllat d'alumnes del Conservatori
d'Eivissa: 33.700 pessetes, en data 01-02-1991, perceptors ells
mateixos: despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses d'estada del Sr. Manoogian per impartició de
classes magistrals de violí: 168.400 pessetes, en data 05-02-1991,
perceptor ell mateix; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Fons a justificar per realitzar curset de reciclatge,
conferències, etc. pel professorat del Conservatori de Música:
350.000 pessetes, en data 04-03-1991, perceptors els professors del
Conservatori; despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses de trasllat d'alumnes del Conservatori de Maó
amb motiu de la Càtedra F. Chopin: 20.250 pessetes, en data 15-03-
1991, perceptors ells mateixos; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Despeses de trasllat de professors Conservatori per
realitzar cursets i conferències: 81.026 pessetes, en data 17-07-
1991, perceptors ells mateixos; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Fons a justificar per realitzar cursets de reciclatge,
conferències, etc. pel professorat del Conservatori: 31.673 pessetes,
en data 26-06-1991, perceptors els professors del Conservatori;
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- IRPF. ADOP en formalització: 30.000 pessetes, en data
05-12-1991, perceptors els professors del Conservatori; despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Fons a justificar per fer front a diverses activitats
relacionades amb l'ensenyament musical (Càtedra F. Chopin):
200.000 pessetes, en data 11-11-1991, perceptors diversos assistents
a la càtedra; despesa ordenada pel Director del Conservatori.
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ANY 1992

- Despeses de trasllat des de València a Palma, amb
motiu del Consell Rector del Conservatori: 17.400 pessetes, en
data 22-01-1992, perceptors diversos assistents al Consell; despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses de trasllat des d'Eivissa i Menorca a Palma,
amb motiu del Consell Rector del Conservatori: 186.218 pessetes,
en data 22-01-1992, perceptors diversos assistents al Consell;
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses derivades del curset de violí impartit pel Sr.
Nery Julio Monterroso Coronado al Conservatori de Maó: 204.000
pessetes, en data 28-01-1992, perceptor ell mateix; despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses derivades del curset de guitarra impartit pel
Sr. Francisco Javier Tur Torres al Conservatori d'Eivissa: 132.500
pessetes, en data 28-01-1992, perceptor ell mateix: despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Fons a justificar per realitzar cursets de reciclatge,
conferències, etc. durant els mesos d'abril, maig i juny: 30.000
pessetes, en data 06-03-1992, perceptors els professors del
Conservatori; despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses de trasllat a Madrid a diversos professors del
conservatori: 49.904 pessetes, en data 28-02-1992, perceptors els
professors del Conservatori; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Despeses de trasllat de professors del Conservatori:
15.900 pessetes, en data 17-02-1992, perceptors els professors del
Conservatori; despesa ordenada pel Director del Conservatori;
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Despeses derivades del curset de Dansa clàssica
impartit per la Sra. Edith Ester Mariño de Caro al Conservatori de
Palma: 117.647 pessetes, en data 10-02-1992, perceptor ella
mateixa; despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Fons a justificar per realitzar cursets de reciclatge,
conferències, etc: 200.000 pessetes, en data 19-05-1992,
perceptors els professors del Conservatori; despesa ordenada pel
Director del Conservatori.

- Despeses ocasionades per la col•laboració en els
exàmens de violí de la Sra. Olga Oliver i Gomila: 98.823 pessetes,
en data 08-07-1992, perceptor ella mateixa; despesa ordenada pel
Director del Conservatori.

- Despeses derivades del curs de dansa impartit pel Sr.
Arcadio Carbonell Pujol al Conservatori de Palma: 382.352
pessetes, en data 08-07-1992, perceptor ell mateix; despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Fons a justificar per realitzar cursets de reciclatge,
conferències, etc: 100.000 pessetes, en data 24-06-1992,
perceptors els professors del Conservatori; despesa ordenada pel
Director del Conservatori.

- Fons a justificar per realitzar cursets de reciclatge,
conferències, etc: 150.000 pessetes, en data 22-07-1992, perceptors
els professors del Conservatori: despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Despeses de trasllat del professor de clarinet amb motiu
d'assistència a una reunió: 68.290 pessetes, en data 29-05-1992,
perceptor ell mateix; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- SUBCONCEPTE 22706 (Estudis i treballs tècnics).
ANY 1991

- Afinació de pianos al Conservatori: 94.990 pessetes, en
data 05-02-1991, perceptor Jaume Vidal Bucher; despesa ordenada
pel Director del Conservatori. 

- Despeses derivades del curset de violí impartit pel Sr.
Nery Julio Monterroso Coronado: 234.375 pessetes, en data 12-04-
1991, perceptor ell mateix; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Afinació de pianos: 53.760 pessetes, en data 17-07-1991,
perceptor Jaume Vidal i Bucher; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Confecció cartells del concert fi de curs: 22.400
pessetes, en data 12-07-1991, perceptor Rafael Ruiz Fiol; despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

- Confecció cartells: 22.400 pessetes, en data 26-07-1991,
perceptor Rafael Ruiz Fiol; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Despeses de trasllat del Conservatori: 86.100 pessetes en
data 10-12-1991, perceptor Iberia Lineas Aereas de España";
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Compra material d'ensenyament: 80.000 pessetes, en
data 10-12-1991, perceptor Jaume Doncos Codina: despesa
ordenada pel Director del Conservatori.

ANY 1992

- Reparació orgue: 35.280 pessetes, en data 17-01-1992,
perceptor Salom y Pomar, S.L.; despesa ordenada pel Director del
Conservatori.

- Afinació de pianos del Conservatori: 92.570 pessetes, en
data 17-01-1992, perceptor Jaume Vidal i Bucher; despesa ordenada
pel Director del Conservatori.

- Afinació de violoncels: 92.220 pessetes, en data 28-01-
1992, perceptor Gonzalo Eguíluz Fernández; despesa ordenada pel
Director del Conservatori.

- Afinació de pianos al Conservatori d'Eivissa: 33.900
pessetes, en data 18-05-1992, perceptor Marcelo Berro Villegas;
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

- Afinació de pianos al Conservatori d'Eivissa: 24.860
pessetes, en data 23-07-1992, perceptor Marcelo Berro Villegas;
despesa ordenada pel Director del Conservatori.

 
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Bartomeu Vidal i Pons
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Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 2635/92, relativa a les despeses
del subprograma 711100 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

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

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 2646/92, relativa a les despeses
del subprograma 443400 de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

ANY 1991.

Preestudi impacte atmosfèric planta incineradora:
727.999 pessetes, data: 05-07-1991. Perceptor: Institut de
Petrolquímica APL. Ordenada; Conseller S.G.T.

ANY 1992

Disseny i maquetació; 95.200 pessetes, data: 27-01-92,
perceptor: Carlos Torras Vinyals, ordenada per: Conseller. SGT.

Servei dosimetria: 9.614 pessetes, data: 31-01-1992,
perceptor: Dosimetria Radiologica SA, ordenada: Conseller SGT.

Estudi localització estacions mesura: 288.400, data: 10-
02-1992, perceptor Institut Petrolquimica AP, ordenada: Conseller
SGT.

Realització de fitxes i embalatges; 183.625 pessetes,
data: 27-05-1992, perceptor: Institut Balear de Disseny, ordenada:
Conseller SGT.

Disseny i diagramació revista; 465.560 pessetes, data:
15-07-1992, perceptor: Institut Balear de Disseny, ordenada:
Conseller SGT.

Muntatge impressió de fullets; 350.300 pessetes, data:
05-08-1992, perceptor: Institut Balear de Disseny, ordenada:
Conseller SGT.  

 
Ordre de Publicació

V) 
A la pregunta RGE núm. 2647/92, relativa a les despeses

del subprograma 621000 de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

ANY 1991

Estudi viabilitat escola d'artesania: 139.062 pessetes,
data 14-01-1991, perceptor: Andrés Domínguez Cabezón,
ordenada: Conseller SGT.

ANY 1992

Ponència tècnica: 41.740, data: 10-02-1992, perceptor:
Esteban Platko Vogls, ordenada per: Conseller SGT.

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 2648/92, relativa a les despeses
del subprograma 621100 de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

ANY 1991

Estudi aspectes fiscals de les PIMENs: 644.000 pessetes,
data: 05-02-1991, perceptor: Gupime SA, ordenada per: Conseller
SGT.

Estudi sobre política empresa i publicitat; 672.000
pessetes, data: 05-02-1991, perceptor Gupime SA, ordenada:
Conseller SGT.

Ponència tècnica d'artesania; 46.610 pessetes, data: 05-02-
1991, perceptor: Joan Gelabert i Capellà, ordenada: Conseller SGT.

Informe sector bijuteria i calçat; 418.880 pessetes, data:
21-03-1991, perceptor: Gupime SA, ordenada: Conseller SGT.

Estudi inversions i perspectives sector com.; 700.000
pessetes, data: 22-05-1991, perceptor: Gupime SA, ordenada:
Conseller SGT.

Estudi evaluació venda; 728.000, data: 22-05-1991,
perceptor: Gupime SA, ordenada: Conseller SGT.

Impressió anàlisi estructural cens comercial; 448.000
pessetes, data: 24-05-1991, perceptor: Nuevas Impressiones,
ordenada: Conseller SGT.

Relació d'empreses i treballadors del sector de comerç a
les Illes; 500.000 pessetes, data: 04-07-1991, perceptor: Serveis de
Comunicació de la PIME, ordena: Conseller SGT.

Despeses de publicitat i propaganda de l'any 1991 del
subprograma 6211.- 621100-22602.

No hi ha consignada cap quantitat a la partida.

Despeses en reunions i conferències de l'any 1991 del
subprograma 6211.- 621100-22606.

No hi ha consignada cap quantitat a la partida.

Despeses a altres despeses diverses de l'any 1991 del
programa 6211.- 621100-22609.

No hi ha consignada cap quantitat a la partida.

Despeses en altres treballs de l'any 1991 del programa
6211.- 621100-22709.

No hi ha consignada cap quantitat a la partida.
 

Despeses en publicitat i propaganda de l'any 1992 del
subprograma 6211.

Inserció anunci: 112.000 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Afedeco Promoción SL, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 197.750, data: 17-02-1992, perceptor:
Hora Nova SA, ordenada: Conseller SGT.
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Inserció anunci: 84.750 pessetes, data: 17-02-92,
perceptor: Hora Nova SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 330.355, data: 17-02-1992, perceptor:
Izi Publicidad SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 284.489 pessetes, data: 17-02-1992,
perceptor: Izi Publicidad SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 223.604, data: 09-03-1992, perceptor:
Editora Balear SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 79.100, data: 26-03-1992, perceptor:
Serveis Comunicació PIME, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 79.100, data: 06-05-1992, perceptor:
Serveis Comunicació PIME, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 116.531 pessetes, data: 07-05-1992,
perceptor: Radio Popular Eivissa, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 332.220 pessetes, data: 19-05-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 216.395 pessetes, data: 19-05-1992,
perceptor: Tipokrom SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 116.531 pessetes, data: 19-05-1992,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 245.210 pessetes, data: 19-05-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 116.390 pessetes, data: 18-06-1992,
perceptor: Uniprex SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 93.225 pessetes, data: 18-06-1992,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 79.100, data: 08-07-1992, perceptor:
Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 498.330 pessetes, data: 08-07-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 169.500 pessetes, data: 08-07-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 109.610 pessetes, data: 15-07-92,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 230.181 pessetes, data: 15-07-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 80.500 pessetes, data: 24-08-92,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 75.710 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses en estudis i treballs tècnics de l'any 1992 del
subprograma 6211.- 621100-22706.

Calendari firal 1992: 744.800 pessetes, data: 14-01-1992,
perceptor: Institut Balear de Disseny, ordena: Conseller SGT.

Sobreimpressió i locució: 162.400 pessetes, data: 31-01-
1992, perceptor: Imagen de publicidad y Marketing, ordena:
Conseller SGT.

Traducció textos al català: 35.595 pessetes, data: 04-03-
1992, perceptor: M. Bisquerra Esteva, ordena: Conseller SGT.

Traducció decret ministerial: 178.540 pessetes, data: 09-
03-1992, perceptor: Institut Balear de Disseny, ordena: Conseller
SGT.

Traducció espanyol-anglès: 4.689 pessetes, data: 30-03-
1992, perceptor: Lansfeldt SA, ordena: Conseller SGT.

Traducció espanyol-anglès: 87.592 pessetes, data: 19-05-
1992, perceptor: Lansfeldt SA, ordena: Conseller SGT.

Muntatge carpetes: 50.850 pessetes, data: 02-06-1992,
perceptor: Institut Balear de Disseny, ordena: Conseller SGT.

Despeses en reunions i conferències de l'any 1992 del
subprograma 6211.- 621100-22606.

Assistència curs UIB: 35.000 pessetes, data: 09-03-1992,
perceptor: Francisca Vadell i Adrover, ordena: Conseller SGT.

Assistència seminari protocol: 20.000 pessetes, data: 02-
06-1992, perceptor: Maria Cerda Sant Jordi, ordena: Conseller SGT.

Despeses en estudis i treballs tècnics de l'any 1992 del
subprograma 6211.

Traducció textos al català: 127.690 pessetes, data: 02-06-
1992, perceptor: Catalina Antich Oliver, ordena: Conseller SGT.

Dictamen cond. seguretat: 33.052, data: 08-07-1992,
perceptor: Eurocontrol SA, ordena: Conseller SGT. 

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 2649/92, relativa a les despeses
del subprograma 721100 de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Despeses en publicitat i propaganda de l'any 1992 del
subprograma 7211.- 721100-22602.

Inserció anunci: 303.520 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordena Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 76.160 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 456.960 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.
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Inserció anunci: 201.600 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 79.100 pessetes, data: 24-02-1992,
perceptor: Servei Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 202.070 pessetes, data: 24-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 105.090 pessetes, data: 27-02-1992,
perceptor: Uniprex SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 93.225 pessetes, data: 30-03-1992,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 79.100 pessetes, data: 05-08-1992,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 93.225 pessetes, data: 05-08-1992,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 203.400 pessetes, data: 11-08-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 129.950 pessetes, data: 11-08-1992,
perceptor: CAEB, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 226.000 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 223.604 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 150.290 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 245.210 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 150.290 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses en atencions protocolàries de l'any 1992 del
subprograma 7211.- 721100-22601.

Despeses menors varies: 400.000 pessetes, data: 07-01-
1992, perceptor: Habilitat Conselleria, ordena: Conseller SGT.

Impressió diplomes: 152.188 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Nuevas Impressiones SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses menors varies: 400.000 pessetes, data: 14-02-
1992, perceptor: Habilitat Conselleria, ordena: Conseller SGT.

Despeses en atencions protocolàries de l'any 1991 del
subprograma 7211.-721100-22601.

Despeses menors varies: 396.763 pessetes, data: 02-01-
1991, perceptor: Conselleria de Comerç, ordena: Conseller SGT.

Aperitiu club nàutic: 148.400 pessetes, data: 29-01-
1991, perceptor: Mareblue SA, ordena: Conseller SGT.

Restaurante Porto Pi: 17.914 pessetes, data: 05-02-1991,
perceptor: Escorpa SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses menors varies: 232.355 pessetes, data: 27-03-
1991, perceptor: Conselleria Comerç, ordena: Conseller SGT.

Banquet Ifebal Expo 92: 282.240 pessetes, data: 02-05-
1991, perceptor: Bahía Mediterráneo SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses menors varies: 399.015, data: 29-05-1991,
perceptor: Conselleria Comerç, ordena: Conseller SGT.

Despeses menors varies: 391.070 pessetes, data: 26-09-
1991, perceptor Conselleria de Comerç, ordena: Conseller SGT.

Restaurante Bahía: 44.246 pessetes, data:  26-09-1991,
perceptor: Bahía Mediterráneo SA, ordena: Conseller SGT.

Lloguer cotxe: 20.589 pessetes, data: 04-10-1991,
perceptor: Autos Gaviota SA, ordena: Conseller SGT.

Lloguer cotxe: 71.822 pessetes, data: 04-10-91, perceptor:
Betacar Menorca SA, ordena: Conseller SGT.

Ponència tècnica: 9.000 pessetes, data: 07-10-1991,
perceptor: Aina M. Lliteras Pascual, ordena: Conseller SGT.

Ponència Tècnica: 16.075 pessetes, data: 07-10-1991,
perceptor: Joan Gelabert i Capella, ordena: Conseller SGT.

Ponència Tècnica: 48.384 pessetes, data: 07-10-1991,
perceptor: Joan Gelabert i Capella, ordena: Conseller SGT.

Lloguer cotxe: 10.808 pessetes, data: 18-10-1991,
perceptor: Autos Ibiza SA, ordena: Conseller SGT.

Lloguer cotxe: 36.756 pessetes, data: 08-11-1991,
perceptor: Autos Gaviota SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses en publicitat i propaganda de l'any 1991 del
subprograma 7211.-721100-22602.

Inserció anunci: 84.000 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Mallorca Daily Bulletin, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 22.400 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Radio Cadena Española, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 58.240 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 560.000 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 28.672 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Prensa Diaria Pitiusa SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 266.915 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 151.200 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.
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Inserció anunci: 67.200 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 100.800 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 224.000 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Joan Morro i Albertí, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 120.000 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 614.813 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 156.800 pessetes, data: 28-02-1991,
perceptor: Serveis de Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 168.000 pessetes, data: 04-03-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 151.200 pessetes, data: 04-03-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 204.154 pessetes, data: 12-03-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 305.200 pessetes, data: 12-03-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 403.760 pessetes, data: 12-03-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 204.154 pessetes, data: 13-03-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 40.000 pessetes, data: 13-03-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 446.701 pessetes, data: 20-3-1991,
perceptor: Imagen y Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 524.160 pessetes, data: 22-03-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 152.320 pessetes, data: 22-03-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 58.240 pessetes, data: 22-03-1991,
perceptor: IZI Publicidad SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 210.739 pessetes, data: 22-03-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 204.154 pessetes, data: 22-03-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 446.701 pessetes, data 27-03-1991,
perceptor: Imagen y Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 27-03-1991,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 100.000 pessetes, data: 27-03-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 112.000 pessetes, data: 27-03-1991,
perceptor: Joan Morro i Albertí, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 408.800 pessetes, data: 08-04-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 58.240 pessetes, data: 09-04-1991,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 09-04-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 408.308 pessetes, data: 10-04-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 748.810 pessetes, data: 11-04-1991,
perceptor: Imagen y Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 112.000 pessetes, data: 15-04-1991,
perceptor: Joan Morro i Albertí, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 61.600 pessetes, data: 15-04-1991,
perceptor: KBASA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 15-04-1991,
perceptor: Radio Cadena Española, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 461.440 pessetes, data: 15-04-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 156.800 pessetes, data: 15-04-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 646.800 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 506.072 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 681.296 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 411.600 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 512.512 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 408.308 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 22-04-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 23-04-1991,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 72.800 pessetes, data: 06-05-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.
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Inserció anunci: 403.200 pessetes, data: 06-05-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 408.308 pessetes, data: 06-05-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller Sgt.

Inserció anunci: 11.440 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 341.600 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 334.320 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller Sgt.

Inserció anunci: 117.600 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: Ediciones Caudal SL, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 58.240 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 61.600 pessetes, data: 15-05-1991,
perceptor: KBASA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 95.200 pessetes, data: 16-05-1991,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 744.800 pessetes, data: 16-05-1991,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 28-05-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 69.440 pessetes, data: 28-05-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 408.308 pessetes, data: 28-05-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 445.760 pessetes, data: 28-05-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 28-05-1991,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 380.800 pessetes, data: 11-06-1991,
perceptor: Prenshora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 380.800 pessetes, data: 11-06-1991,
perceptor: Prenshora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 11-06-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 291.200 pessetes, data: 11-06-1991,
perceptor: Hora Nova Sa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 25-06-1991,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 456.960 pessetes, data: 25-06-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 224.000 pessetes, data: 01-07-1991,
perceptor: Guillem Reynés i Esteva, ordena Conseller SGT.

Inserció anunci: 201.600 pessetes, data: 01-07-1991,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci:  50.000 pessetes, data: 01-07-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 112.000 pessetes, data: 03-07-1991,
perceptor: Joan Morro i Albertí, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 204.154 pessetes, data: 03-07-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 05-07-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 6.720 pessetes, data: 05-07-1991,
perceptor: Editorial Menorca SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 76.160 pessetes, data: 16-07-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 229.690 pessetes, data: 16-07-1991,
perceptor: Izi Publicidad SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 232.484 pessetes, data: 16-07-1991,
perceptor: Izi Publicidad SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 58.240 pessetes, data: 26-07-1991,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 50.000 pessetes, data: 26-07-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 156.800 pessetes, data: 25-09-1991,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 200.000 pessetes, data: 25-09-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 410.659 pessetes, data: 25-09-1991,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 148.960 pessetes, data: 25-09-1991,
perceptor: Ultima Hora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 380.800 pessetes, data: 26-09-1991,
perceptor: Prenshora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 380.800 pessetes, data: 26-09-1991,
perceptor: Prenshora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 221.760 pessetes, data: 26-09-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 135.520 pessetes, data: 26-09-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 58.240 pessetes, data: 26-09-1991,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 60.928 pessetes, data: 26-09-1991,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.
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Inserció anunci: 224.000 pessetes, data: 30-09-1991,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 78.400 pessetes, data: 30-09-1991,
perceptor: Serveis Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 95.200 pessetes, data: 08-11-1991,
perceptor: Yacht Charter español, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 82.432 pessetes, data: 13-11-1991,
perceptor: Imagen de Publicidad y M., ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 150.000 pessetes, data: 18-11-1991,
perceptor: Mateu Joan Florit, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 128.800 pessetes, data: 03-12-1991,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 2650/92, relativa a les despeses
del subprograma 724100 de la Conselleria de Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Despeses en comunicació i transports de l'any 1991 del
subprograma 7241.-724100-22200.

Contracte assistència tècnica: 2.617 pessetes, data: 24-
01-1991, perceptor: BAI Promoción de Congresos, ordena:
Conseller SGT.

Factura telèfon segons conveni ITEB: 2.464 pessetes,
data: 28-02-1991, perceptor: Inst. Tec. Bijuteria, ordena: Conseller
SGT.

Despeses en publicitat i propaganda de l'any 1991 del
subprograma 7241.-724100-22602.

No s'ha consignat cap despesa a aquesta partida.

Despeses en reunions i conferències de l'any 1991 del
subprograma 7241.-724100-22606.

No s'ha consignat cap despesa a aquesta partida.

Despeses en altres treballs de l'any 1991 del
subprograma 7241.-724100-22709.

No s'ha consignat cap despesa a aquesta partida.

Despeses en comunicació i transport de l'any 1992 del
subprograma 7241.-724100-22200.

Contracte assistència tècnica: 2.900.000 pessetes, data:
08-01-1992, perceptor: Gabriel Cañellas i Llompart, ordena:
Conseller SGT.

Servei missatgeria: 13.560 pessetes, data: 11-03-1992,
perceptor: Angel 24 SA, ordena: Conseller SGT.

Servei missatgeria: 148.199 pessetes, data: 26-03-1992,
perceptor: Angel 24 SA, ordena: Conseller SGT.

Servei missatgeria: 199.163 pessetes, data: 23-04-1992,
perceptor: Angel 24 SA, ordena: Conseller SGT.

Servei missatgeria: 23.069 pessetes, data: 08-07-1992,
perceptor: Agencia J.J. Bercedo, ordena: Conseller SGT.

Servei missatgeria: 18.026 pessetes, data: 29-07-1992,
perceptor: J. Prov. Correos, ordena: Conseller SGT.

Despeses en publicitat i propaganda de l'any 1992 del
subprograma 7241.-

Inserció anunci: 88.480 pessetes, data: 10-02-1992,
perceptor: Majorca Daily Bulletin SA, ordena Conseller SGT.

Inserció anunci: 135.520 pessetes, data: 10-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 151.200 pessetes, data: 10-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 268.800 pessetes, data: 10-02-1992,
perceptor: Ultima Hora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 224.000 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 84.000 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 221.760 pessetes, data: 11-02-1992,
ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 184.800 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 208.589 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 201.600 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 94.517 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 202.070 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 203.400 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 135.520 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 135.520 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 221.760 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 135.520 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 314.300 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Servei Comunicació PIME, ordena: Conseller SGT.
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Inserció anunci: 56.000 pessetes, data 11-02-1992,
perceptor: Uniprex SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 302.400 pessetes, data: 11-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 93.225 pessetes, data: 24-02-1992,
perceptor: Radio Popular d'Eivissa SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 324.310 pessetes, data: 24-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 156.800 pessetes, data: 20-02-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 268.800 pessetes, data: 20-02-1992,
perceptor: Ultima Hora SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 136.730 pessetes, data: 24-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 223.740 pessetes, data: 24-02-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 271.040 pessetes, data: 11-03-1992,
perceptor: Prenshora SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 168.000 pessetes, data: 11-03-92,
perceptor: Prenshora SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 190.400 pessetes, data: 11-03-1992,
perceptor: Prenshora SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 150.290 pessetes, data: 26-03-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 223.740 pessetes, data: 09-04-1992,
perceptor: Premsa d'Inca, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 223.604 pessetes, data: 29-04-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 226.000 pessetes, data: 29-04-1992,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 226.000 pessetes, data: 29-04-1992,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 118.650 pessetes, data: 29-04-1992,
perceptor: Ediciones Caudal SL, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 332.220 pessetes, data: 29-04-1992,
perceptor: Rey Sol SA, ordenada: Conseller SGT.

Inserció anunci: 214.700 pessetes, data: 02-06-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 226.000 pessetes, data: 02-06-1992,
perceptor: Prenshora SA, ordenada: Conseller SGT.

Despeses en publicitat i propaganda de l'any 1992 del
subprograma 7211.

Inserció anunci: 203.400 pessetes, data: 11-08-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 129.950 pessetes, data: 11-08-1992,
perceptor: CAEB, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 226.000 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Ediciones Faita SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 223.604 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Editora Balear SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 150.290 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 245.210 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Inserció anunci: 150.290 pessetes, data: 28-08-1992,
perceptor: Hora Nova SA, ordena: Conseller SGT.

Despeses en reunions i conferències de l'any 1992 del
subprograma 7241.-724100-22606.

Ponència tècnica: 98.875 pessetes, data: 15-05-1992,
perceptor: Aina Lliteras Pascual.

Ponència tècnica: 29.594 pessetes, data: 29-05-1992,
perceptor: Julio C. Bauzá González.

Ponència tècnica: 13.752 pessetes, data: 24-07-1992,
perceptor: Julio C. Bauzá González.

Despeses en altres treballs de l'any 1992 del
subprograma 7241.-724100-22709.

Paquets calendaris: 43.505 pessetes, data: 18-02-1992,
perceptor: Institut Balear de Diseny, ordena: Conseller SGT.

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 2653/92, relativa a les despeses
del subprograma 455101 de la Conselleria Adjunta a la Presidència.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

En relació a les despeses del subprograma 455101
Promoció, Serveis per a la Joventut i concretament les relatives als
subconceptes 22602 Publicitat i Propaganda i 22606 Reunions i
Conferències, han estat les següents durant l'any 1992.

Per altra banda li comunico que durant l'any 1991 no
existia aquesta partida.

Subconcepte 22602 publicitat i propaganda.

Propaganda vacances a la neu: 694.064 pessetes, data: 05-
03-1992, perceptor: Clave Publicidad SAL.

Propaganda diversa, (Camps de treball, beques): 545.104
pessetes, data: 05-03-1992, perceptor: Clave de Publicidad SAL.

Publicitat campanya activitats: 111.440 pessetes, data: 04-
03-1992, perceptor: Hora Nova SA.

Publicitat campanya activitats: 68.320 pessetes, data: 04-
03-1992, perceptor: Hora Nova SA.
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Publicitat programa ràdio temàtica juvenil: 252.233
pessetes, data: 11-03-1992, perceptor: Radio COPE SA.

Publicitat serveis d'informació juvenils: 75.710 pessetes,
data: 18-06-1992, perceptor: Editora Balear SA.

TOTAL: 1.746.871 pessetes.

Subconcepte 22606 reunions i conferències.

Curs introducció a la informàtica: 297.920 pessetes,
data: 21-01-1992, perceptor: Olivetti Systems and Networks.

Treballs tècnics elaboració làmines mostra de Jazz:
79.400 pessetes, data: 21-01-1992, perceptor: Productions Blau
SA.

TOTAL: 377.320 pessetes.
 

Palma, 7 de gener del 1993.
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtuts Marí i Ferrer.

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 2654/92, relativa a les despeses
del subprograma 463100 de la Conselleria adjunta a la
Presidència. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Partida 22706 0-subprograma 463100- exercici 1991.

Material informàtic:  6.720 pessetes, data: 04-04-1991,
perceptor: Ferro Logic.

Informe joc a les Balears: 728.000 pessetes, data: 28-05-
1991, perceptor: GUPIME SA.

Fotomecànica memòria Conselleria 1991: 679.840
pessetes, perceptor: Miquel Salom SA.

Recollida informació Guia Servici CAIB: 159.712
pessetes, data: 17-06-1991, perceptor: P. Salleras Vives.

Disseny creació línia gràfica: 428.960 pessetes, data: 08-
05-1991, perceptor: Rateta SL.

TOTAL: 2.003.232 pessetes.

Partida 22706 0- subprograma 463100- exercici 1992.

Revisió legislació autonòmica I. Balears: 400.960
pessetes, data: 28-01-1992, perceptor: Joan Alba Jorda.

Despeses Francisca Cardell: 4.700 pessetes, data: 30-01-
1992, perceptor: Cardell Carbonell.

Estadística integració immigrants a Mallorca: 749.000
pessetes, data: 09-10-1992, perceptor: Gadeso SL.

Assistència tècnica obres: 555.743 pessetes, data: 24-01-
1992, perceptor: Miquel Gómez.

Introducció dades ordinador: 80.500 pessetes, data: 02-10-
1992, perceptor: Josep Oliver Clar.

Introducció dades ordinador: 133.000 pessetes, data: 15-
10-1992.

Introducció dades ordinador: 80.500 pessetes, data: 18-09-
1992.

Introducció dades ordinador: 133.000 pessetes, data: 29-
10-1992.

Introducció dades ordinador: 134.000 pessetes, data: 31-
12-1992.

TOTAL: 2.271.403 pessetes.

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 2657/92, relativa a les despeses
del subprograma 411100, de la secció 74 Servei Balear de Salut.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Lloguers locals SERBASA: 1.924.606 pessetes, data: 15-
05-1992, proveïdor: CR. Andres i Bdo. Alcover Cabre, ordena:
Conseller.

Llevar moqueta i demés del local: 537.103 pessetes, data:
20-05-1992, proveïdor: Jomar Balear SL., ordena: SGT.

Factures GESA abril 92: 28.704 pessetes, data: 29-07-
1992, proveïdor: GESA, ordenada: SGT.

Despeses comunitaris local SERBASA: 29.749 pessetes,
data: 01-09-1992, proveïdor: BC. Andres i Bdo. Alcover Cabre,
ordena: SGT.

TOTAL:2.520.162 pessetes.
 

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 2682/92, relativa a la desviació de
fons del Pla d'Embelliment de zones turístiques per a inversions
immaterials a Cultura. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del
1992).

L'any 1992, el pressupost inicial destinat al Pla
Extraordinari d'Inversions a Zones Turístiques (Llei 7/1990) per
illes era el següent:

- Mallorca: 1.776.381.835 pessetes.

- Menorca: 290.507.828 pessetes.

- Eivissa i Formentera: 1.073.000.000 pessetes.

Aquestes quantitats varen sofrir una baixa degut a
l'aplicació de l'article 16 de la Llei 11/1991, de pressuposts generals
de la CAIB, que regula les transferències de crèdit i que suposaran
una disminució en un 1% dels crèdits inicials de partides que el seu
import excedeixi de 50 milions de pessetes i corresponguin a
projectes d'inversió nova.
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Aquest % incrementarà les partides de la Conselleria de
Cultura en el subprograma 458002 (protecció del patrimoni). Tot
això es fa en compliment de l'article 2 de la Llei 3/1987, de 18 de
març, de Mesures de protecció del Patrimoni Històrico-artístic de
les Illes Balears i desenvolupat per l'article 13 del Decret 74/1991,
de 24 de juliol de la CAIB, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de la Llei de Finances i de la de Pressuposts Generals de
la CAIB.

Tot això va suposar una reducció en les partides de:

- Illa de Mallorca: 17.763.818.

- Illa de Menorca: 2.905.078.

- Illa d'Eivissa i Formentera: 10.730.000.

Baixa total en el pressupost inicial del Pla de 31.398.896
pessetes per l'aplicació de la legislació en vigor.

 
Palma, 1 d'octubre  del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME:
Jaume Cladera i Cladera.

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 2683/92, relativa a la desviació
de fons en detriment d'un nou servei per a inversions immaterials a
la transferència 87/1992. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del
1992).

La modificació de crèdit núm.87/1992 consta de la
següent transferència de crèdit:

Altes.

14000-611100-64000.0.- 15.000.000.
20100-443400-64000.0.- 15.000.000.

Baixa.

14000-611100-62000.1.- 30.000.000.

L'objecte d'aquesta transferència de crèdit, tal com es
reflecteix a la memòria de la modificació, és el de finançar
l'elaboració d'un estudi conjunt entre ambdues conselleries, sobre
la planificació energètica regional aplicada a les Illes Balears.
 

Palma, 5 d'octubre  del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 2769/92, relativa a la factura de
l'empresa subministradora d'aigua a la urbanització s'Almonia.
(BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Pel que fa a la primera de les qüestions plantejades, la
Conselleria d'Economia i Hisenda efectivament té notícia d'aquest
error i d'altres comeses per les entitats subministradores d'aigua o
substituts del contribuent.

L'actuació de la Conselleria d'Economia i Hisenda,
Direcció General d'Hisenda, davant aquestes petites errades, no pot
ser, amb tot, massa rígida, atès que es conscient que, per una banda,
encara ens trobam a l'any de la implantació d'aquest tribut, amb el
reajustament que això comporta en la manera d'actuar de les
empreses subministradores d'aigua, i, per altra banda, la majoria de
les esmentades empreses, no gaudeixen d'una estructura econòmico-
comptable que els permeti assumir d'una manera immediata els
canvis i modificacions que ha provocat l'establiment del cànon de
sanejament d'aigües.

En definitiva, la Direcció General d'Hisenda està actuant
davant els petits errors dels substituts del contribuent, sempre que
no afectin els drets del contribuent, d'una manera flexible, moderada
i comprensiva, encara que s'exigeixen les correccions escaients.

De totes maneres, respecte a l'assumpte concret de la
facturació de les empreses subministradores d'aigua, és convenient
recordar que la Conselleria d'Economia i Hisenda, a principis
d'aquest any, va subministrar a tots els substituts del contribuent que
ho sol•licitaren un programa informàtic que permetia la facturació
de l'aigua, incloent-hi, naturalment, el concepte del cànon de
sanejament. És evident que les factures o rebuts lliurats per mitjà
d'aquest programa informàtic subministrat per la Conselleria
d'Economia i Hisenda, no eren emesos a nom de la "Comunidad
Autónoma de les Baleares-Conselleria de Economia y Hacienda",
si no a nom de l'empresa titular del subministrament.

Això no obstant, com que aquest programa informàtic no
és d'ús obligatori per als substituts del contribuent, a causa dels
principis de flexibilitat, cooperació i mínima incidència a
l'estrucutra empresarial de cada entitat, que ha inspirat l'actuació de
la Conselleria d'Economia i Hisenda en relació amb els substituts
del contribuent, succeeix que apareixen supòsits com el que ha
motivat aquesta pregunta al Govern.

Per posar remei a aquests casos, la Conselleria
d'Economia i Hisenda, i amb això ja contestam la segona qüestió
plantejada a la pregunta, ha emprés diverses actuacions concretes.

Per un costat, i pel que fa al problema específic del
subministrament de la urbanització s'Almonia, el servei del cànon
de sanejament d'aigües s'ha posat en contacte, mitjançant cridada
telefònica i tramesa d'escrit, amb la direcció de l'empresa "Huerto
d'en Roig", i l'adverteix de la confusió que pot provocar la seva
factura, així com també de l'obligació d'emetre el rebut en el seu
propi nom a la facturació següent que realitzi.

Per altre costat, per evitar nous casos com el present, el
servei del cànon de sanejament d'aigües ha demanat a totes les
empreses subministradores d'aigua de Balears tres còpies de
factures o rebuts, escollits a l'atzar, per tal de poder comprovar,
entre altres qüestions, la regularitat formal dels esmentats rebuts.

 
Palma, 18 de novembre del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.
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Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 2775/92, relativa als programes
desenvolupats del Fons Social Europeu des del mes de gener del
1992 fins a l'actualitat. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del
1992).

Durant aquests mesos de l'any 1992, s'han executat les
accions següents, en aquest cas corresponen a l'illa de Mallorca i
als programes següents:

Objectiu 3 del FSE, quantitat executada: 13.021.640.

Objectiu 4 del FSE, quantitat executada: 129.126.268.

Han participat 74 persones en el programa objectiu 3 i
han finalitzat 67 persones.

Han participat 175 persones en el programa objectiu 4
i han finalitzat 138 persones.

Les valoracions sobre aquests programes es faran quant
aquests es completin.

En relació a les ajudes a l'ocupació sol•licitades l'any
1991 i executades l'any 1992, per objectius i illes, són:

Mallorca:

32 ajudes a l'objectiu 4, quantitat executada: 18.645.825.

8 ajudes a l'objectiu 3, quantitat executada: 4.453.670.

Formentera:

1 ajuda a l'objectiu 4, quantitat executada: 500.000.
 

Palma, 9 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 2776/92, relativa als programes
desenvolupats del Fons Social Europeu durant l'any 1991. (BOPIB
núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

Durant el 1991 s'han desenvolupat els programes del
FSE, següents:

Mallorca:

Programa objectiu 3; quantitat executada: 131.859.008.

Programa objectiu 4; quantitat executada: 189.665.710.

Menorca:

Programa objectiu 4; quantitat executada: 14.825.550.

Eivissa:

Programa objectiu 3; quantitat executada: 8.428.240.

Programa objectiu 4, quantitat executada: 12.033.170.

Han participat 416 persones en el Programa Objectiu 3 i
han finalitzat 332 persones.

Han participat 475 persones en el Programa Objectiu 4 i
han finalitzat 375 persones.

Els resultats d'una acció formativa no es poden valorar
únicament des de la perspectiva de l'aprofitament individual de
l'alumne i de la qualitat de la formació. Per això treballem per
complementar-la amb mesures d'orientació, informació professional
i altres de seguiment i avaluació, tant de l'acció com de seguiment
ocupacional, i amb el suport de tècniques de recerca d'ocupació i de
motivació al món laboral. 
 

Palma, 9 d'octubre  del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 2779/92, relativa a les pensions
no contributives. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

L'evolució de les pensions no contributives a les Illes
Balears ha estat sotmesa, com succeeix amb totes les normes legals
que creen expectatives de dret i bàsicament de drets econòmics, a
un gran nombre de sol•licituds d'informació i, a la vegada, a un gran
nombre de sol•licituds de pensió.

En aquest moment, després de la publicació del Reial
Decret Llei 5/1992, de 21 de juliol, on es deroguen les Pensions
Assistencials, competència transferida pel Govern Central a totes les
Comunitats Autònomes, es fa referència, dins l'exposició de motius,
a que les situacions de necessitat s'atendran mitjançant la Llei
26/1990 de les Pensions no Contributives de la Seguretat Social.

Això ha fet créixer el nombre de persones que, cercant la
seva protecció econòmica, volen sol•licitar una Pensió no
Contributiva.

El nombre de sol•licituds de pensió no creixerà en la
proporció dels sol•licitants d'informació per causa dels requisits
exigits a la nova normativa.

Estam a un bon nivell de col•laboració entre els diferents
estaments que ens informen per poder fer el tràmit final dels
expedients de les Pensions no Contributives.

Les institucions públiques a les que hem de demanar
informació són:

L'INSS, la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social,
l'INEM, Hisenda, els Ajuntaments i l'INSERSO.
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El nombre total de sol•licituds presentades des de l'any
1991 va esser de 2.918 i a l'any 1992, fins al 25 de setembre, el
nombre es de 1.348.

Així, el total de sol•licituds presentades des de l'entrada
en vigor de la Llei 26/1990 fins al 25 de setembre del 1992 és de
4.266.

L'any 1991 es concediren les següents pensions:

Mallorca:

Jubilació: 136.
Invalidesa: 53.

Menorca:

Jubilació: 14.
Invalidesa: 7.

Eivissa i Formentera:

Jubilació: 11.
Invalidesa: 2.

L'any 1992 s'han concedit les següents pensions:

Mallorca:

Jubilació: 574.
Invalidesa: 452.

Menorca:

Jubilació: 81.
Invalidesa: 28.

Eivissa i Formentera:

Jubilació: 110.
Invalidesa: 62.

La quantitat total pagada l'any 1991, per jubilació i
invalidesa, és de 51.231.666 pessetes.

La quantitat total pagada per jubilació i invalidesa,
durant el primer semestre del 1992, és de 312.933.366 pessetes.

De gener a setembre del 1992 la quantitat total és de
579.159.747 pessetes.

A la nòmina del mes d'octubre, per un import de
93.142.760 pessetes, li corresponen les següents dades:

Mallorca:

Jubilació: 764.
Invalidesa: 624.

Menorca:

Jubilació: 109.
Invalidesa: 45.

Eivissa i Formentera:

Jubilació: 144.
Invalidesa: 81.

El nombre total d'expedients tramitats per aquesta CAIB
fins el 30 de setembre (els aprovats estan inclosos a la nòmina
d'octubre), és ja de 3.095 en total i corresponen a les següents dades
i percentatges:

Aprovats: 1.767- 57,09% amb relació als tramitats.

Denegats: 1.328- 42,91%, amb relació als tramitats.

Les dades de gestió acumulada al 31 d'agost del 1992,
estadística feta per l'INSERSO Central, i relativa a totes les
Comunitats Autònomes amb gestió concertada o transferida,
presenten els percentatges que es senyalen:

Aprovats: 41,29%.
Denegats: 58,71%

En aquesta Comunitat Autònoma tenim, com es veu, els
percentatges invertits amb relació a l'estadística conjunta de totes les
comunitats, sense dubte gràcies a una bona informació donada per
les direccions provincials de l'INSERSO i de l'INSS a Balears i de
la Direcció General d'Acció Social d'aquesta CAIB.

Per una altra banda, el programa d'ordinador pel tràmit de
les Pensions no Contributives que ens va esser necessàriament
coordinat per l'INSERSO Central, no permet treure les dades per les
diferents poblacions de les Illes.
   
 Palma, 5 d'octubre  del 1992.

EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL:

Gabriel Oliver i Capó.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 2846/92, relativa als efectes de les
mesures d'ajustament econòmic.  (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre
del 1992).

El "Reial Decret-llei 1/1992, de Mesures Urgents sobre
Foment d'Ocupació i Protecció per Atur", entre d'altres impactes, va
tenir el referent a l'ampliació del període mínim del contacte
temporal de foment de l'ocupació de sis mesos a un any, fent
extensiu aquest període a totes les modalitats. Així doncs, els
contractes de foment de l'ocupació en pràctiques i per a la formació,
els contractes eventuals i per obra o servei i els contractes fixes
discontinus, es van veure afectats.

Aquesta darrera modalitat era molt utilitzada a les
Balears, el que va suposar un dur cop a l'estructuració econòmica de
les illes. De fet, tota l'anàlisi va coincidir en que els estaments més
perjudicats serien els treballadors amb càrregues familiars, fixes
discontinus en general i, en general, els fixes discontinus amb
nivells mitjans de retribucions, així com les empreses afectades per
a la estacionalitat que es caracteritzassin per estar assentades en
territoris on l'economia fou radicalment estacional, com es el cas de
les Balears.

Tret dels aspectes microeconòmics, abans esmentats i
considerablement tractats, l'impacte macroeconòmic pot arribar a
ésser també no fa poc important. En particular, basant-nos en
estimacions oficials sobre la davallada d'ingressos per a les diverses
situacions, que han estimat la davallada en uns 6.300 milions, i
considerant que la propensió al consum d'aquestes persones
afectades és particularment elevada, s'ha estimat, dins una hipòtesis
moderada al voltant de l'anomenat multiplicador, que l'impacte
macroeconòmic es pot valorar en els 9.400 milions.
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Tant per les dificultats que ha causat a les empreses, per
les situacions personals que pot causar, com per l'impacte
macroeconòmic, ja s'ha posat de manifest que la resolució d'un
problema general d'Espanya s'ha fet sense tenir en compte les
peculiaritats de les Balears, a més en una qüestió autènticament
medul•lar de la nostra economia.

Al mateix temps, s'ha d'afegir que el passat 21 de juliol,
el govern de l'Estat va aprovar unes mesures pressupostàries
urgents, entre les quals destaca la de la supressió de la Incapacitat
Laboral Transitòria a càrrec de la Seguretat Social entre els dies
4 i 15, quedant per tant a càrrec de l'empresari. Encara que és
difícil avaluar la repercussió quantitativa d'aquesta mesura- i a tal
efecte les organitzacions patronals han avançat algunes
estimacions- el fet més greu es que només haurà de contribuir
l'enrariment del teixit social, de les relacions entre empresaris i
treballadors, en un moment en què la racionalització dels costos
i l'estabilitat de les relacions de treball és tan necessari a les
nostres illes.

 
Palma, 19 d'octubre  del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 2847/92, relativa a la producció
i comercialització de la patata. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre
del 1992).

1r.- La crisi que sofreix el cultiu de la patata a les Illes
Balears es deu fonamental a que amb l'entrada d'Espanya a la CEE
se liberalitza l'entrada de patates a Balears. Fins l'any 1986 estava
prohibida l'entrada de patates procedents de països on hi ha
escarabat, que en la pràctica es traduïa a que no entrava patata de
consum i per tant tota era produïda a les illes. Liberalitzant-se el
comerç s'està produint una entrada de patates especialment de la
Península i també d'Holanda i França que fa que els preus
descendeixin.

Per tant les solucions passen per un canvi total en
l'estrategia del cultiu, tenim previst la Conselleria d'Agricultura i
Pesca prendre les següents mesures, algunes de les quals estan en
vigor:

- Augmentar l'exportació de patata. Per això s'estan
introduint noves varietats, millores de cultiu i nous sistemes de
comercialització, així com millorant la sanitat del cultiu
mitjançant la creació d'asociacions de defensa vegetal i la
realització de campanyes de lluita contra diferents plagues i
malalties.

- Disminuir la superfície de patates de consum per a
disminuir la producció, i per això s'estan assajant cultius
alternatius com són diversos cultius hortícoles (lletugues, endívies,
cebes, melons, etc.) i altres extensius com blat farratger i gira-sol.

- Augmentar els rendiments i disminuir costos mitjançant
assaigs i demostracions de noves varietats i noves tècniques de
cultiu.

2n.- L'evolució de la producció i l'exportació de patata el
1991 i el 1992 ha estat:

1991

Producció (Tm): 78.855.
Exportació (Tm): 6.016.

1992

Producció (Tm): 100.000 (previsió).
Exportació (Tm): 7.593.

D'on es dedueix que, restant l'exportació, el 1991 disposa
d'una collita de 72.839 Tm de patates i per al 1992 es superaran les
90.000 Tm, i això ha influït en el descens dels preus, juntament amb
la situació internacional d'excés de producció de patates.  
 

Palma, 9 d'octubre  del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 2849/92, relativa al foment de la
indústria del calçat. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

Les activitats de foment a la indústria del calçat inclou les
següents actuacions:

- Ajudes a les empreses per modernització tecnologia:

ANY 1991

Núm. empreses: 15. Inversió: 259.100.448. Subvencions:
36.429.955.

ANY 1992

Núm. empreses: 11. Inversió: 111.542.524. Subvencions:
22.849.761.

- Ajudes a laboratoris per control de qualitat.

ANY 1991

Quantia de l'ajuda: 16.482.776 pessetes.

ANY 1992

Quantia de l'ajuda: 15.921.000 pessetes.

- Promoció del disseny mitjançant la contractació de
dissenyadors.
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ANY 1991

Núm. empreses: 5. Quantia de l'ajuda: 5.591.250
pessetes.

ANY 1992

Núm. empreses: 1 (4 dissenyadors). Quantia de l'ajuda:
3.733.520 pessetes.

- Ajudes a la promoció comercial.

ANY 1991

Múm. de beneficiaris: 18. Subvenció: 54.519.361
pessetes.

ANY 1992

Núm. de beneficiaris: 34. Subvenció: 64.746.280
pessetes. 
 

Palma, 10 de novembre del 1992.

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 2850/92, relativa al foment de
l'artesania. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

Durant el 1991 i 1992 s'han dut a terme les següents
activitats de promoció de l'Artesania:

- Promoció de fires. Presència institucional (1).

- Promoció de cursos de formació que han estat
subvencionats i supervisats.- Ajudes a empreses artesanes per
assistència a cursos, fires i d'altres activitats.

- Ajudes a associacions artesanals per organitzar cursos,
assistir a fires y realitzar d'altres activitats de caràcter artesanal.

- Ajudes a ajuntaments per als mateixos fins.

- Campanya de publicitat a la que s'incideix
fonamentalment en la qualitat del producte i dels artesans
(document de qualificació artesà i Carta de Mestre artesà).

(1) FIRES:

1991.

Frankfurt (agost)
Baleart (desembre)
Canàries (desembre)

1992.

Frankfurt: febrer i agost.
Intergrift: gener i setembre.
Baleart: (desembre: previsió)
Canàries:

 

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 2851/92, relativa a l'evolució de
la indústria del calçat. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del
1992).

Aquesta Conselleria ha de dir que les empreses de calçat,
tant a Mallorca com a Menorca, segueixen participant en projectes
d'inversió, disseny i comercialització de productes que aquesta
Conselleria promou. Però no es disposa de dades, més indicatives
de l'evolució del sector, com nivell de facturació o de contractació
de treballadors, ja que no son de la nostra competència.
 

Palma, 10 de novembre del 1992.

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 2852/92, relativa a l'evolució del
sector de l'artesania. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

Unicament consta l'evolució del Cens de Mestres Artesans
i empreses:

1991

Mallorca: (MA) 108. Empreses: 37.
Menorca: (MA) 9. Empreses: 5.
Eivissa: (MA) 12. Empreses: 7.

1992

Mallorca: (MA) 125. Empreses: 58.
Menorca: (MA) 11. Empreses: 6.
Eivissa: (MA) 15. Empreses: 9.

Total any 1991 Mestres Artesans: 129, empreses 49.

Total any 1992 Mestres artesans: 151, empreses 73.
 

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 2857/92, relativa a la devaluació
de la pesseta. (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

Des de l'entrada del Regne d'Espanya a les Comunitats
Europees, el tipus de canvi de la pesseta havia anat experimentant
un nivell important de revaluació, de fet davant les divises del
països occidentals i molt en particular dels països europeus. Cal
recordar, en aquest sentit, que el tipus de canvi enfront de la lliura
esterlina ha experimentat des de 1986 a 1991, una revaluació del
9,3%. Per al mateix període, la revaluació enfront del marc alemany
ha estat del 3% i en relació a l'ECU ha estat del 6, 4%. Al mateix
temps l'anomenat tipus de canvi mig efectiu real de la pesseta
enfront dels països desenvolupats ha passat d'un índex 98,3 el 1986
a un índex 120,2 l'any 1992, és a dir, s'ha experimentat una pèrdua
de competitivitat del 22,7%.

És evident ressaltar que aquesta revaluació de la pesseta
ha tingut uns efectes negatius per a les exportacions de bens i
serveis de la regió balear, que té una importantíssima vinculació
amb el context internacional. En altres termes, això vol dir que s'ha
produït un encariment dels nivells de preus de productes industrials
de la regió en un període on determinats mercats exteriors, estan
patint la competència de productes de països tercers que es
caracteritzen per un cost molt baix de la mà d'obra. Igualment, la
revaluació ha suposat un encariment del servei turístic que s'ha
afegit a determinats components d'elevació de preus a l'oferta
complementària.
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Conseqüentment, els efectes de la devaluació de la pesseta
han d'ésser beneficiosos atès que han de suposar un abaratiment
dels preus tant de l'exportació de béns industrials com dels serveis
oferts als visitants estrangers. Així doncs, caldria esperar una
millora dels fluixos d'intercanvi en els pròxims mesos.

De totes maneres, s'han de fer tres consideracions:

1) La devaluació de la pesseta resta envoltada de la
incertesa per haver estat només molt parcial i que, per tant, encara
pugui tenir lloc a una nova devaluació que milloraria encara més
l'abaratiment de preus.

2) No es pot oblidar que en relació a la lira italiana i a
la lliura esterlina s'ha produït una apreciació. Així, dia 17 de
setembre 100 lires tenien un canvi comprador de 8,25 pessetes,
mentre que dia 15 d'octubre el canvi era de 8,073, és a dir, la
pesseta havia apreciat un 2% aproximadament enfront d'aquesta
divisa. En relació a la lliura esterlina, el canvi dia 17 va ésser de
186,776 pessetes, i dia 15 d'octubre fou de 178,425, la qual cosa
vol dir, una apreciació de la pesseta del 4,5%. està clar, per tant,
que la situació esdevé menys bona per les exportacions de béns i
serveis.

3) En qualsevol cas, i tal com han assenyalat fons dels
sectors industrials, encara que una devaluació ha d'ésser molt
positiva per naturalesa, les condicions actuals dels mercats
obliguen a plantejar la competitivitat, no tant sols en el vessant de
preus, que no cal dir que és molt important, sinó també en
consideracions de qualitat, disseny i aplicació de tècniques de
màrqueting. Idèntiques consideracions cal fer, dins el seu context,
per a les exportacions de serveis.      

 Palma, 19 d'octubre  del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 2859/92, relativa al retall de
l'autonomia de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 45 de 25 de
setembre del 1992).

Del 2 de juliol al 30 de setembre del 1992, s'han tramitat
en el Congrés dels Diputats 25 projectes de llei. A la Cambra Alta
han estat 11 els projectes que han tingut entrada.

Alguns, sense dubte, de gran significació ja que van a
regular matèries de gran importància política, econòmica i social
pel conjunt de l'Estat- p.e. Projecte de Llei de Vaga i Mesures de
Conflicte Col•lectiu, d'Incentius fiscals a la participació privada
a activitats d'interés general, Codi Penal etc.-. Altres, a més del
seu intrínsec interès, projecten regular àrees que incidiran de
manera directe a l'exercici de l'autogovern de les illes.

En tots els casos, el Govern Balear, mitjançant els
diferents departaments de l'administració autonòmica, realitza un
adequat seguiment dels mateixos durant la seva tramitació
parlamentària.

Malgrat això, amb independència de què l'executiu
estableixi la seva posició en relació als textos en tramitació a les
Corts Generals, la protecció de la comunitat autònoma davant els
actes dels poders centrals que, en el seu cas, poguessin menyscabar
o limitar l'àmbit competencial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, s'articularia mitjançant les vies de control de la
constitucionalitat de les normes. Sens dubte, el Govern Balear
apel•larà sempre al principi de competència que el nostre
ordenament constitucional ofereix com a mesura eficaç que opera
assegurant un àmbit de poder a l'estat i a les comunitats autònomes.
 

EL CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA:
Francesc Gilet i Girart.

Ordre de Publicació
AR) 

A la pregunta RGE núm. 2993/92, relativa a les despeses
capítol 4 subprograma 422002 de la secció 13 Cultura. (BOPIB núm.
46 de 2 d'octubre  del 1992).

Subconcepte 46101 (Consells Insulars)

ANY 1991

No existia partida pressupostària en aquest subconcepte.

ANY 1992

- Conveni amb el Consell Insular de Mallorca per dur a
terme un projecte educatiu sobre la pau a les Illes Balears: 600.000
pessetes. Aquest expedient està en procés de fiscalització. Partida
aprovada en virtut de l'esmena núm. 44 al projecte de llei de
Pressuposts Generals de la CAIB per al 1992.

- Conveni amb el Consell Insular de Menorca per dur a
terme un projecte educatiu sobre la pau a les Illes Balears:
1.800.000 pessetes. (1.000.000 pessetes Eivissa i Formentera i
800.000 pessetes Menorca). Aquest expedient està en procés de
fiscalització. Partida aprovada en virtut de l'esmena núm. 44 al
projecte de llei de Pressuposts Generals de la CAIB per al 1992.

Subconcepte 4700 (Empreses privades).

ANY 1991

No existia partida pressupostària en aquest subconcepte.

ANY 1992

- Cursos d'anglès a Anglaterra: 2.500.000 pessetes, 02-04-
1992. Solent Scholl of English, d'acord amb la Resolució de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports de dia 24 de febrer del
1992, (BOCAIB núm. 30 de 10-03-1992) per la qual es convoquen
ajudes i subvencions per tal de donar suport al programa d'educació
del 1992. Ajuda concedida a proposta de la Comissió d'avaluació de
subvencions en matèria d'educació de dia 2 d'abril del 1992.
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- Cursos d'anglès a Irlanda: 1.500.000 pessetes, 02-04-
1992. Summer Study Sesions, d'acord amb la Resolució de la
Consellera de Cultura, Educació i Esports de dia 24 de febrer del
1992, (BOCAIB núm. 30 de dia 10-03-1992) per la qual es
convoquen ajudes i subvencions per tal de donar suport al
programa d'educació del 1992. Ajuda concedida a proposta de la
Comissió d'avaluació de subvencions en matèria d'Educació de dia
2 d'abril del 1992. 
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Vidal i Pons.
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