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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la pregunta RGE núm. 3154/91, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a la millora de la carretera Banyalbufar-
Estellencs. (BOPIB núm. 14, de 18 de desembre del 1991).

D'acord amb la legislació vigent, no procedeix sotmetre
a informació pública un projecte d'aquestes característiques.

Es realitzaren estudis d'impacte ambiental i s'obtengué
l'informe favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient al
projecte redactat.

En el projecte es preveuen actuacions per a la restitució
de marges, condicionament de laterals, manteniment de l'entorn
general i totes aquelles mesures conduents a aconseguir la més
adequada inserció de les obres en el paisatge.

Palma, 2 de febrer del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 330/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'estudi sobre els grumers de la badia
d'Alcúdia. (BOPIB núm. 21, de 20 de febrer del 1992).

Es va trobar que l'espècie més abundant és la Rhizostoma
pulmo, que és el grumer per antonomàsia, i les altres espècies són
la Cotylorhiza tuberculata, l'Aurelia aurita, la Cyanea capillata i la
Pelagia noctiluca.

De totes aquestes espècie s'ha proporcionat una
descripció completa de la seva morfologia. S'han descrit els cicles
reproductors de les espècies més importants, destacant la fase
sexuada i la no sexuada, planctònica i bentònica, i s'0han estudiat
els factors externs que poden influir en el cicle. Com es podrà
observar, aquests poden tenir gran importància a l'hora de parlar
de la distribució dels grumers. De manera abreviada, el cicle
reproductiu comença per la fixació d'uns petits pòlips en el sòl -
escifistomes. Quan arriba el mes de maig, es produeix
l'estrobilació d'aquests amb la liberació de les efires, que quan
creixin donaran lloc als grumers, els quals durant la tardor
alliberen les plànules que es fixaran en el sòl i formaran els nous
escifistomes.

L'alimentació és un dels punts importants en el cicle
reproductiu, està constituïda per les diferents poblacions de
fitoplàncton, que també s'han estudiat i descrit.

S'ha fet un seguiment de l'evolució de les poblacions de
grumers a través de la pesca amb xarxes adequades. L'any 1990 es
tragueren 40 tones de grumers i 80-90 l'any 1989. L'any 1991 a
penes aparegueren grumers a la badia d'Alcúdia. L'explicació
d'aquest fenomen es relaciona amb els anomenats factors externs
que tramuden el cicle reproductiu.

S'han intentat localitzar escifistomes de Rhizostoma pulmo,
però atès el seu petit tamany (1-2 mm.) no s'han obtingut resultats
positius.

Ja que l'estudi encara no es dóna per acabat, a l'estiu de
l'any 1991 es fixaren, en els llocs que pareixien tenir les condicions
ambientals adequades, unes plaques sobre les quals es poguessin
fixar i créixer els escifistomes. Durant la primavera de l'any 92, està
previst retirar aquestes plaques i, si hi ha hagut sort, poder estudiar
aquesta fase bentònica dels grumers.

Els factors externs que condicionen la viabilitat del cicle
reproductor són principalment la temperatura, la disponibilitat
d'alimentació, les condicions d'il•luminació i alguns oligoelements,
com són el iodur potàssic, la tirosina, etc.

Concretament, l'absència de grumers observada durant
l'estiu del 91 s'ha atribuït a la temperatura massa alta a les
profunditats superiors a la termiclima, condicions amb les que es va
trobar la pràctica totalitat de la badia d'Alcúdia, la qual cosa va
impedir l'estrobilació i va aturar el cicle reproductor.

A causa de la seva elevada proporció d'aigua, s'han
desenvolupat tècniques no descrites fins ara per poder efectuar talls
histològics d'aquests teixits. Les fotopgrafies de microscòpia
electrònica han permès visualitzar els cnidoblastos, si bé en el seu
interior no s'ha aconseguit veure el cili urticant. Per altra banda, s'ha
descrit la distribució dels hematocistes en la superfície dels grumers.
S'ha comprovat que el mode d'acció del verí d'aquests animals,
consisteix a desencadenar un procés infamatori amb alliberació
d'histamina, provocada per la injecció d'una proteïna. S'han disposat
tècnniques especials per poder quantificar la alliberació de la
proteïna per les diverses espècies i també es procedeix a la
identificació d'aquestes proteïnes per electroforesi.

Palma, 5 de febrer del 1993.
La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del

Territori.

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 1098/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les propostes als programes Envireg i
Medspa. (BOPIB núm. 26, de 23 de març del 1992).

A) Es varen fer les següents propostes:

Programa Medspa: projecte de construcció d'una planta de
compostatge de fangs a Felanitx, pressupost 50.000.000 de pessetes;
la CEE va col•laborar pagant-ne la meitat. Es troba ja en
funcionament experimental.

Programa Envireg: es presentaren els projectes següents:
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- Projecte d'eliminació o reducció dels problemes de
contaminació que generen els abocaments incontrolats de fangs
residuals a Menorca i Eivissa.

Menorca. Any 1991, CEE: 10.350.000, CA: 12.650.000.
Any 1992, CEE: 30.000.000, CA: 16.500.000.

Eivissa. Any 1991, CEE: 11.250.000, CA: 13.750.000.
Any 1992, CEE: 33.750.000, CA: 41.250.000.

- Aplicacions a la reutilització d'efluents d'Edars per a
reg o recàrrega d'aqüífers:

Menorca. Any 1991, CEE: 5.810.000, CA: 7.102.150.
Any 1992, CEE: 18.000.000, CA: 22.000.000.

Eivissa. Any 1991, CEE: 11.250.000, CA: 13.750.000.
Any 1992, CEE: 33.750.000, CA: 41.250.000.

- Projecte d'assistència tècnica per posar en pràctica
noves tecnologies per a l'aprofitament d'efluents de llacunatges de
Menorca.

CEE. Any 1991, 4.500.000. Any 1992, 4.500.000. Any
1993, 4.500.000.

CA. Any 1991, 4.500.000. Any 1992, 5.500.000. Any
1993, 5.500.000.

B) S'aprovaren totes les propostes anteriors.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 1381/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Ferrà, relativa a les subvencions a federacions esportives.
(BOPIB núm. 28, de 9 d'abril del 1992).

En relació amb les Federacions Balears que han rebut
subvenció per capítol 4, i les transferides pel concepte de
desplaçaments a la Península, de la Direcció General d'Esports i
de la Comissió Interdepertamental de la Dona, a l'any 1991, són
les que s'especifiquen en el annexos adjunts, en els quals se
n'assenyalen els conceptes.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Maria Antònia Munar i Riutort.

Els annexos esmentats a la resposta, a causa de la seva
extensió, queden dipositats al Registre General de l'Oficialia Major
del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 1456/92 presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a extracció de terra per condicionament
del golf de Canyamel. (BOPIB núm. 28, de 9 d'abril del 1992).

Aquesta conselleria no tenia coneixement d'extracció de
terres en el torrent de Canyamel amb destí al condicionament d'un
camp de golf. Ordenada la corresponent inspecció, no s'ha pogut
comprovar que les extraccions de terra afectin l'ANEI núm. 16, sinó
que es realitzaven a l'exterior de la paret que la delimita. Es
desconeix si aquesta actuació tenia el permís de la Conselleria
d'Agricultura i la llicència municipal corresponent.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 1457/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a contactes mantinguts amb ajuntaments
afectats per la conducció d'aigües de sa Marineta. (BOPIB núm. 28,
de 9 d'abril 1992).

Aquesta conselleria ha mantengut contactes amb
l'Ajuntament de Llubí en relació amb un possible aprofitament de
les aigües sobrants de la zona denominada Sa Marineta per al
consum urbà.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 1458/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a la millora de les condicions entre Palma
i Manacor. (BOPIB núm. 28, de 9 d'abril 1992).

El Pla director de carreteres actualment en redacció,
definirà el tractament que ha de donar-se a l'accés per carretera a
Manacor i la seva comarca. Per a una acció a curt termini s'estudia
la realització d'uns trams de carril per a trànsit lent en els punts on
es genera una major congestió de trànsit a la carretera C-715.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 1459/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa al projecte d'anell viari Palma-Llucmajor-
Campos-Felanitx. (BOPIB núm. 28, de 9 d'abril 1992).

No hi ha cap projecte concret de construcció d'un anell
viari Palma-Llucmajor-Campos-Felanitx, ja que aquest anell és un
fet en el tram de la xarxa viària de Mallorca.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.
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Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 1460/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a la planificació d'actuacions en matèria
de carreteres. (BOPIB núm. 28, de 9 d'abril 1992).

Mentre es culmina la redacció del Pla director de
carreteres, el Govern d'aquesta comunitat autònoma programa les
seves actuacions en matèria de carreteres d'acord amb les
necessitats detectades pel Departament de Carreteres, a través dels
procediments tècnics habituals.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 1463/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa al projecte de conducció de l'aigua de sa
Marineta. (BOPIB núm. 28, de 9 d'abril 1992).

En aquests moments no existeix cap projecte tècnic per
a la realització de les obres necessàries per a la conducció d'aigua
des de sa Marineta a Palma.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 1464/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a la situació del projecte de conducció de
l'aigua de sa Costera. (BOPIB núm. 28, de 9 d'abril 1992).

El MOPT ha convocat el concurs per a la redacció del
corresponent projecte tècnic per a l'execució de les obres de
conducció de l'aigua de sa Costera a Palma.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 1628/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa al compliment del Pla quadriennal
d'acció social. (BOPIB núm. 29, de 22 d'abril del 1992).

SECTOR DE MINUSVÀLIDS

A.- REALITZACIONS: 

1.- Serveis d'atenció precoç: Als serveis ja existents de
caràcter específic, localitzats a ASPACE (paràlisi cerebral),
ASNIMO (síndrome de Down), Col•legi LA PURÍSSIMA (sords),
s'hi varen sumar els de Manacor i el Centre Joan XXIII (Inca), tots
dedicats a l'atenció de tot tipus de Minusvàlids.

2.- Formació professional: S'obriren dues unitats de F.P.E.
(MEC) al Centre Joan XXIII d'Inca.

Així mateix, són de ressenyar els cursos de Formació
Ocupacional realitzats a ASNIMO (Centre Especial de Col•locació
"Sempre Verd") i al Centre Especial de Col•locació per a
minusvàlids físics "Coral Balear".

3.- Creació de centres:

- Centre SON TUGORES, per a minusvàlids adults
profunds: s'hi han posat en marxa tres pavellons amb quaranta-cinc
interns i quaranta externs.

- Centre JOAN XXIII, per a tot tipus de minusvàlids de la
comarca d'Inca.

4.- Centres especials de col•locació:

- Centre especial de col•locació SEMPRE VERD, de
Marratxí (deu treballadors amb síndrome de Down).

- Ampliació del Centre especial de col•locació de
AMADIP, amb una secció de serveis (neteja: quaranta minusvàlids).

- Legitimació i posada en funcionament com a empresa
del Centre Especial de Col•locació CESIBA (vuit sords).

- Posada en funcionament del Centre Especial de
Col•locació "Vàlids Artesans".

5.- Centres ocupacionals:

- Centre Ocupacional ISLA (Palma).
- Ampliació del taller ocupacional NUMUN (Palma).
- Creació d'un centre ocupacional al JOAN XXIII (Inca).
- Ampliació del taller ESTEL NOU, de Sóller.
- Posada en funcionament del Centre ÀGUILA, dependent

de la Coordinadora de Minusvàlids".

6.- Pisos-Residència:

- Llar Sa Lluna, per a adults amb síndrome de Down
(Marratxí).

- Comunitat Terapèutica d'autistes (Palma).
- Mini-Residència JOAN XXIII (Inca).
- Pisos tutelars d'AMADIP.

B.- PROJECTES EN MARXA (Exercici del 1992).

1.- En fase de realització:

Centres ocupacionals:

- Ampliació i equipament del Centre Ocupacional ISLA.
- Construcció i equipament del Centre Ocupacional

MATER MISERICORDIAE.
- Construcció i equipament del Centre Ocupacional

d'ASNIMO.
- Equipament del Centre Ocupacional d'ASANIDESO

(Sóller).
- Reforma del Centre Ocupacional d'AMADIP.



B.O.P.I.B. Núm.71 - 17 de març del 1993 2271

Mini-Residències:

- Pisos-residència del Centre MATER
MISERICORDIAE.

- Pis-residència d'ASPACE.

Centre de minusvàlids profunds SON TUGORES:

- S'hi ha previst l'obertura de dos pavellons més.

Programa d'Integració Laboral de Persones Minusvàlides
en les empreses ordinàries:

- "Treball amb suport" (CAIB-CIM).

2.- En fase de projecte:

Centres especials de col•locació:

- Centre especial de col•locació APROCEM, de
Manacor (projecte realitzat).

- Centre especial de col•locació d'Inca.
- Ampliació del Centre Especial de col•locació SEMPRE

VERD.

SECTOR DE TERCERA EDAT.

Se n'han creat places en les residències següents:

MALLORCA:

Pollença: 38 places.
Palma (Bisbat): 50 places.
Muro: 50 places.
Artà: 39 places.
Campos: 31 places.
Sineu: 12 places.
Manacor: 47 places.
Sencelles: 21 places.
Felanitx: 50 places.

MENORCA:

Es Mercadal: 12 places.
Ciutadella: 115 places.

Es projecta la construcció de les residències següents:

Lloseta: 24 places.
Consell: 20 places.
Alcúdia: 36 places.
Vilafranca: 38 places.
Felanitx: 200 places. (INSERSO)
Santanyí: 60 places.
Alqueria Blanca: 60 places.
Binissalem: 20 places.

i la continuació de les obres de les residències de:

Montuïri: 30 places.
Calvià: 90 places.
Sta. Maria: 30 places.
Bunyola: 29 places.
Algaida: 20 places.
Eivissa: 265 places. (Consell Insular d'Eivissa-Formentera).

Les places previstes actualment són mil noranta-una, i les
establertes en el Pla Quadriennal en són mil tres-centes seixanta per
a tot el quadrienni.

Dins aquest sector, també s'hi han equipat o construït o
reformat els següents centres de dia per a l'atenció als nostres
majors:

MALLORCA: Andratx, Binissalem, Búger, Capdepera, Cala
Ratjada, Consell, Sencelles, Esporles, Campanet, Fornalutx, Lloret
de Vista Alegre, Llubí, Lloseta, Montuïri, Mancor de la Vall, Maria
de la Salut, Porreres, Sant Llorenç/Son Carrió, Calvià (Son Ferrer),
Muro, Santa Maria, Selva/Caimari, Petra, Sineu, Son Servera, Sant
Joan, Santanyí, Santanyí/ Alqueria Blanca, Alaró, Alcúdia,
Bunyola ,  Alga ida ,  Vi la f ranca ,  Fe lan i tx /S 'Hor ta ,
Llucmajor/S'Arenal, Santa Margalida, Ses Salines, Ses Salines/C.
Sant Jordi, Valldemossa, Selva, Selva/Moscari, Montuïri, Sóller.

I per últim, dotze centres més en distintes barriades de
Palma (Avingudes, Rafal Nou, Rafal Vell, La Vileta, Son Cladera,
etc.)

MENORCA: Es Castell, Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es
Migjorn Gran.

EIVISSA-FORMENTERA: Sta. Eulàlia, S. Antoni, S. Josep, S.
Rafel, S. Jordi, Jesús. 

SECTOR DONA I MARGINACIÓ ADULTA.

- En col•laboració amb l'IBAVI, s'ha construït un centre
d'atenció a la dona i famílies amb problemes greus, que es
gestionarà en col•laboració amb Càritas.

- S'ha millorat el funcionament del Centre destinat a
Menjador de Transeünts (sistema de dinars), coordinant-lo amb els
altres serveis anàlegs existents a Palma i prestats per l'Ajuntament,
Càritas, Hospital de Nit, etc.

- S'estan realitzant les gestions tendents a iniciar les
activitats d'atenció a transeünts a Eivissa.

- S'ha col•laborat amb les activitats realitzades des de la
Conselleria de Cultura per a la dona, a través de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

- S'han posat en marxa set pisos a Eivissa d'acollida
transitòria de marginats i famílies en estat de necessitat.

SECTOR DE DROGODEPENDÈNCIES.

- S'ha realitzat el projecte d'una nova Comunitat
Terapèutica a mallorca, que es finalitzarà el 1993.

- S'ha acabat de dotar el Centre d'acollida del Projecte
Home a Palma de Mallorca, així com el Centre de Reinserció.

- S'ha efectuat una campanya de prevenció en matèria de
drogodependències, en col•laboració amb ràdio ECCA.

- S'ha signat un conveni de col•laboració amb Creu Roja
Espanyola, per al desenvolupament dels programes de
drogodependències (prescripció de metadona, prevenció, orientació
i atenció terapèutica del drogodependent).

- Es posarà en marxa el 1992 un nou centre municipal
d'atenció als drogadictes amb la col•alboració de les
Administracions Públiques Autonòmiques.
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SECTOR DEL MENOR.

El Centre de Menors ES PINARET (Marratxí), com a
unitat d'internament, durant l'any 1991 s'ha redefinit com a unitat
de custòdia i tractament educatiu. Al mateix temps, s'ha obert una
altra Unitat Funcional Granja-Escola, SON MAIXURA, a
Felanitx, on es desenvolupa el tractament educatiu amb estada del
menor durant un temps més ampli que en la primera.

Dins la remodelació, també es va definir el programa de
Fusteria (a l'edifici de Santa Catalina, de Palma), per a atendre
menors i facilitar-los formació ocupacional, orientació
professional i la inserció laboral. Aquest programa atén
directament la població de menors amb amonestacions que encara
no han comès cap delicte.

SERVEIS SOCIALS GENERALS.

- La competència dels serveis socials generals és
principalment dels ajuntaments. S'ha continuat en la línia iniciada
pels Consells Insulars amb la implantació de la Xarxa Bàsica de
Serveis Socials, amb el suport financer del Ministeri d'Assumptes
Socials i del Govern de la Comunitat Autònoma, sota la
coordinació de la Direcció General d'Acció Social d'aquesta
Conselleria.

- Tots els municipis compten amb una unitat de treball
social pròpia o compartida amb altres ajuntaments. I s'hi ha incidit
de manera especial en l'ajuda domiciliària.

- El Servei d'ajudes a domicili és un dels programes del
Pla de Prestacions Socials Bàsiques, en el qual col•labora la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, pel que en fa al
desenvolupament a les Illes Balears.

El nombre d'usuaris d'aquest servei, per sectors, és el
següent:

Comarca de Palma, 202
Comarca d'Inca, 310
Mancomunitat del Pla, 218 
Comarca de Manacor, 200

quantitats que sumen un total de 930 persones ateses.

Així mateix, s'ha establert un conveni amb Creu Roja
Espanyola per a la realització de programes d'ajuda a domicili tals
com el subministrament de menjars, acompanyament i servei de
telealarma.

Palma, 19 de setembre del 1992.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver Capó.

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 1684/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a les obres a la carretera Can Picafort-
Artà. (BOPIB núm. 30, de 5 de maig del 1992).

Efectuades les investigacions oportunes s'ha pogut
comprovar que as la marge dreta del torrent de Son Real, devora
les cases de l'hort de Son Serra, a la finca denominada Son Serra
de Marina Baix, s'ha procedit a la construcció d'una esplanada
esportiva de 1'70 x 25 m., amb materials procedents de les obres
de condicionament de la carretera Artà-Can Picafort, obres
realitzades pel mateix contractista de la carretera, però al marge
d'aquesta obra i sense coneixement de la direcció facultativa.

Així mateix, s'ha observat que a la marge esquerra s'ha
explanat un camí en direcció a la zona dunar que no està relacionat
en absolut amb les obres de la carretera.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 1702/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a l'informe de recursos hídrics per al camp
de golf de Roca Llisa. (BOPIB núm. 30, de 5 de maig del 1992).

La Conselleria en data 24 de juliol del 1991, emeté
l'informe preceptiu, d'acord amb la Llei de camps de golf, i estima
favorable la proposta de reguiu del camp de golf de Roca Llisa,
terme municipal de Santa Eulàlia del Riu, amb les aigües procedents
de l'EDAR de Roca Llisa, amb les condicions proposades a
l'informe del Departament Hidràulic.

La utilització d'aquestes aigües fou autoritzada per
Resolució del Servei de Coordinació i Assistència Tècnica del
MOPT a Balears.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 1703/92, presentada pel diputat
Sr. Mateu Morro, relativa a la tramitació d'un nou camp de golf a
Cala d'Hort. (BOPIB núm. 30, de 5 de maig del 1992).

Aquesta conselleria té coneixement de la pretensió de
construir un camp de golf a Cala d'Hort, del terme municipal de
Sant Josep.

En data 29 d'abril del 1992, fou remès per la Junta
d'Aigües l'informe preceptiu previst a la Llei de camps de golf, i
entenia favorable la proposta de regar aquest camp amb aigua de
mar dessalinitzada i amb l'aigua residual depurada procedent d'àrees
urbanitzables immediates a aquest camp.

Segons documentació remesa a la Comissió permanent de
la Comissió Balear de Medi Ambient, l'àmbit afecta l'ANEI núm. 6
d'Eivissa, per la qual cosa no pogué ser remès dictamen ambiental
favorable.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

  



B.O.P.I.B. Núm.71 - 17 de març del 1993 2273

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 2112/92, presentada pel diputat
Sr. Joan López, relativa als projectes al "Consejo de la Ciencia y la
Tecnología". (BOPIB núm. 35, de 22 de maig del 1992).

1.- S'han proposat i defensat els projectes següents:

a) Projecte d'explicitació d'interessos científics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el context del
Programa Nacional de l'I+D:

IMPACTE AMBIENTAL:

- Ordenació del territori: aspectes econòmics, aspectes ecològics,
corrents marins, protecció costanera.
- Contaminació, depuració i reutilització d'aigües.
- Recursos marins i aqüicultura: recursos geològics, investigació
agrícola, biotecnologia, tecn. de l'alimentació, formació de
personal investigador.

MATERIALS PER A LA PETITA INDÚSTRIA:

- Indústria bijutera.
- Evolució i degradació de materials.
- Formació de personal investigador, creació d'infrastructura
docent, investigadora i de serveis tècnics.
(S'adjunta annex).

b) El representant de la Comunitat Autònoma de les Illes
balears va proposar al C.N.:

- Una política de territorialització dels recursos financers
per a la infrastructura científica que permetria posar les bases
definitives d'una política rigorosa d'investigació a les Illes Balears
(Formació de personal investigador, material, laboratoris, etc.).

- Un increment de les activitats OTRI/OTT.
- Una millora del suport científic i informatiu, tot evitant

un excés de burocratització.

D'altra banda, és necessari estimular més les iniciativa
empresarial en l'àmbit de la investigació.

c) S'han proposat i defensat més de 162 projectes
d'investigació, projectes de millora d'infrastructura, accions
especials, etc., presentats per diferents organismes, per un valor de
600 milions de pessetes, i que comprenen :

- Toxicologia.
- Biotecnologia.
- Nous materials.
- Microelectrònica.
- Fotònica.
- Automatització avançada i robòtica.
- Tecnologia d'aliments.
- Interconnexió de recursos informàtics.
- Formació de personal investigador.
- Recursos geològics.
- Investigació agrícola.
- Recursos marins i aqüicultura.
- Recursos forestals.
- Conservació del patrimoni natural i processos de

degradació ambiental.

Pel que fa als objectius corresponents a l'explicitació
d'interessos propis, les propostes han afectat principalment les
matèries següents: Impacte ambiental i materials per a la petita
indústria.

No s'han fet, fins ara, propostes de programes propis
d'investigació (cal fer l'observació que sols se n'han aprovat dos:
Catalunya i València), però sí que s'ha fet explicitació d'interessos
propis dins els programes nacionals, que era el més efectiu i viable,
especialment pel que en fa al Programa d'Impacte Ambiental.

d) La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per acord
del Ple de la Comissió Interministerial de la Ciència i la Tecnologia
adoptat dia 28 de setembre del 1988, es va incorporar a les
comissions informatives següents:

- Formació del personal investigador.
- Investigació agrícola.
- Recursos geològics.
- Recursos marins i aqüícultura.
- Automatització avançada i robòtica.
- Fotònica.
- Nous materials.
- Biotecnologia.

e) S'ha participat d'una manera activa en pràcticament
totes les reunions del Consell Nacional de l'I+D, presidit pel
Ministre d'Educació i Ciència, amb propostes concretes referides a:

- Proposta d'elaboració per part del Consell Nacional d'un
pla nacional de suport i d'estímul a la investigació en aquelles
comunitats autònomes, com la nostra, que no disposen dels recursos
suficients per a accedir als programes nacionals i internacionals
d'investigació.

El Pla esmentat haurà de tenir en compte, en qualsevol
cas, els aspectes següents:

1.- Facilitació a les comunitats de ls informació escaient.
2.- Ajudes tècniques.
3.- Territorialització i finançament de la infrastructura

bàsica necessària.

Pensam que sols d'aquesta manera minvaria -i no
augmentaria encara més- el dèficit que ja existeix entre zones i
comunitats.

- Proposta d'investigació forestal, desertització, zones
àrides i medi ambient, feta conjuntament amb altres Comunitats
Autònomes, i que contribueixi a enllestir els programes
"Investigacions sobre sistemes i recursos forestals" i "Conservació
del Patrimoni natural i processos de degradació ambiental".

Ha estat fruit de la nostra participació el compromís
assumit en el sentit que la nostra Comunitat Autònoma rebi
informació periòdica sobre els programes nacionals següents:

- Formació del personal investigador.
- Recursos geològics i marins.
- Aqüicultura.
- Tecnologia alimentària.
- Automatització avançada i robòtica.
- Fotònica.
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- Microelectrònica.
- Nous materials.
- Tecnologia de la informació i les comunicacions.
- Biotecnologia.

2.- S'han executat, entre d'altres, els projectes següents:

a) Els objectius corresponents a l'explicitació
d'interessos científics s'han assolit a través dels plans de les
diferents conselleries, especialment les d'Obres Públiques,
Indústria, Agricultura i Pesca; Cultura, Educació i Esports; Sanitat
i Seguretat Social, etc.

Els recursos econòmics, durant aquests darrers quatre
anys han estat en torn dels 1.200 Milions de pessetes, entre
recursos propis i recursos de l'I+D, tant pel que fa a la
infrastructura, com pel que n fa als projectes científics, als
programes d'accions especials i a la formació del personal
investigador. Aquests programes s'han executat principalment a
través de la Universitat, l'Institut d'Estudis Avançats, Conselleries
i empreses privades.

b) A proposta de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i d'altres Comunitats, en sessió de dia 21 de maig del
1990, es va acordar:

- La posada en funcionament de quatre nous programes
nacionals: Salut, Sistemes i Recursos forestals, Entorns Naturals
i Processos de Degradació Ambiental, i Informació per a la
Investigació Científica i el Desenvolupament Tecnològic.

- La progressiva difusió de la xarxa de les OTRI/OTT
(oficines de transferències de resultat de la investigació), així com
del programa PETRI (Programa d'estímul a la trasferència de
resultats de la investigació).

c) S'han executat prop del 80% dels projectes proposats,
entre d'altres, els següents:

- Laboratori: tècniques instrumentals (espectòmetre de
RMN de 200 Mhz, amb accessoris).

- Material inventariable específic per a la investigació en
la ciència dels materials.

- Hivernacle.
- Analitzador de protocols per a xarxes de circ local

(LAM) i de llarga distància (WAN).
- Xarxa "red sun.software" per al disseny de sistemes.
- Sistemes experts en rendiments de sistmes informàtics.
- Renou en les cadenes de transmissió òptica coherent.
- Liofilitzador detector de l'índex de refracció i detector

de díodes en sèrie.
- Sistema receptor i analitzadors d'imatges de satèl•lits

iconogràfics i metereològics.
- Kits de baixa despesa per a la determinació específica

de biomolècules.
- Model per a la gestió geogràfica del territori.
- Espectòmetre IRTF.
- Espectòmetre de plasma.
- Microscopi electrònic.
- Aquari, animalari i estabulari.
- Comportament hormonal endogen i resposta als

tractaments hormonals exògens en fruits no climatèrics.
- Síntesi catalitzada per pal•ladi de nous materials

conductors d'estructura organitzada definida.
- Euromodel: modelització hidrodinàmica dels corrents

en la Mediterrània occidental. Processos de mescla superficials,
inestabilitats i fronts (MAS0043-C).

- Comprensiva large-scale methodology and technology
transfer "Complement".

- Equip d'absorció atòmica amb accessoris de flama,
càmera de grafit i mostrejador automàtic. Equip de romatografia de
gasos amb detector d'ionització de flama i fresa electrònica. Equip
de cromatografia líquida.

3.- Hi ha hagut 6 sessions plenàries del Consell Nacional
i 3 Comissions Informatives, en les quals s'ha participat activament.

4.- El Director General d'Educació.

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
Q) 

A la pregunta RGE núm. 2208/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als ajuts o a les col•laboracions amb
centrals sindicals. (BOPIB núm. 35, de 22 de maig del 1992).

En relació amb els ajuts o col•laboracions que han rebut
les Centrals Sindicals que es detallen en els annexos, s'ha de dir que
se'ls han concedit com a beneficiaris de l'aplicació del Decret
86/1991, de dia 17 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases
reguladores de la concessió d'aportacions per la Conselleria de
Treball i Transports i per la Conselleria d'Economia i Hisenda per
a projectes cofinançats pel Fons Social Europeu i altres iniciatives
comunitàries de foment de l'ocupació.

Els annexos inclouen informació relativa als cursos,
dotacions econòmiques, nombre d'alumnes i actes d'inspecció.

Així mateix s'ha demanat la participació de les Centrals
Sindicals, entre d'altres entitats, per a l'estudi de prioritats i selecció
de projectes de les accions formatives ocupacionals per a l'any
1992, per la qual cosa han estat representades en la Comissió
Consultiva creada a l'empara de l'Ordre de les Conselleries de
Treball i Transports i Economia i Hisenda, de dia 17 d'octubre del
1992.

Quant a l'assistència tècnica de la Conselleria de Treball
i Transports en les diferents accions formatives que es duen a terme
per part de la Direcció General de Foment de l'Ocupació i l'Acció
Formativa, consisteix bàsicament en el següent:

- Col•laboració en la selecció d'alumnes. Es comprova el
compliment dels requisits exigits per a cada acció i la motivació i
disponibilitat dels alumnes.

- Informació als centres que imparteixen la formació sobre
els requisits tècnics exigits per al desenvolupament de les accions
formatives.

- Aportació, a l'inici de cada una de les accions
formatives, de la informació necessària als alumnes i al centre sobre
el control d'assistència, la documentació que s'ha de presentar, etc.
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- Seguiment i control d'aquestes accions, que consisteixen
a:

a) Realitzar visites d'inspecció a les quals es controla el
seguiment de la planificació horària presentada, l'assistència
d'alumnes, els professors que imparteixen les classes, les
instal•lacions, el material didàctic, etc.

b) Controlar mensualment l'assistència dels alumnes a
través dels fulls de signatura que el centre remet a la Direcció
General.

c) Controlar les baixes que s'han produït en els cursos i
les causes d'aquestes.

- Control de les proves finals realitzades en cadascuna
de les accions.

- Assessorament i revisió de les memòries presentades
quan finalitza l'acció.

Quant a l'assistència dels alumnes als cursos, cal
assenyalar:

- CC.OO..- Alumnes que han iniciat cursos: 59.
Alumnes que han finalitzat cursos: 54. Actes d'Inspecció
realitzades: 21. 

- U.G.T..- Alumnes que han iniciat cursos: 107.
Alumnes que han finalitzat cursos: 92. Actes d'Inspecció
realitzades: 21.

- S.T.E.I.-Alumnes que han iniciat cursos: 74. Alumnes
que han finalitzat cursos: 66. Actes d'Inspecció realitzades: 15.

Palma, 12 de juny del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 2577/92, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa al Servei de protecció civil a les platges
de Balears. (BOPIB núm. 43, de 3 de setembre del 1992).

La Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil, en
l'exposició de motius, la identifica doctrinalment com a "protecció
física de les persones i els béns en situació de greu risc col•lectiu,
calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en la qual la
seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir
massivament; i se'n reitera, en el capítol I, article 1, apartat 1,
quan diu: "L'acció permanent dels poders públics en matèria de
protecció civil s'haurà d'orientar a l'estudi i la prevenció de les
situacions de risc greu, catàstrofe o calamitat pública, i a la
protecció i ajut de persones i béns en els casos en què aquestes
situacions es produeixin".

És evident que aquesta situació no es produeix, sobretot
si hom té en compte l'informe que s'adjunta sobre la situació
sanitària de les platges de Mallorca, emès per la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, en el qual es reflecteixen les anàlisis
sanitàries d'aquestes aigües.

ACTUACIONS REALITZADES.-

SALVAMENT MARÍTIM:

Per a la intervenció i coordinació en salvaments i rescats
marítims, s'hi han pres les mesures següents:

- Es disposa d'un Centre de Coordinació Operativa per a la
intervenció i coordinació en situacions de perill greu o catàstrofes
marítimes.

- S'ha signat un conveni amb la Lliga Naval de les Balears.
- S'han habilitat els equips de transmissions per a mantenir contacte
directe amb el S.A.R., la Lliga Naval i la xarxa d'emergències
marítimes.
- Es disposa, dins el grup G.I.O., d'especialistes en submarinisme,
equipats degudament per a efectuar rescats i rastrejos submarins.
- S'està tramitant un conveni d'actuacions per a salvaments amb el
S.A.R.
- S'està estudiant un conveni amb Creu Roja de la Mar.

AJUDES ALS AJUNTAMENTS:

- Es disposa d'una reserva de crèdit per a subvencions a
Ajuntaments de quatre milions de pessetes per a inversions en
Protecció Civil.
- Es disposa d'un departament tècnic per a assessorar els municipis
en matèria de Protecció Civil i Seguretat.

Palma, a 21 de setembre del 1992.
LA CONSELLERIA AJUNTA A PRESIDÈNCIA.

L'informe al•ludit a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 2625/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 455002 de
la Conselleria de Cultura, Educació i Espòrts. (BOPIB núm. 44, de
21 de setembre del 1992).

Durant l'any 1991 en el subprograma 455002 Tercera
Edat, no hi existia el subconcepte 22606 , Reunions i conferències.

Totes les despeses han estat ordenades pel Director
General de Cultura, Jaume Martorell i Cerdà.

L'any 1992, en la partida pressupostària 13101
45500222606, s'hi han realitzat les despeses següents:

- Inscripció al Seminari "Tem-plus", 71.190'-ptes., 26.02.92,
Instituto Expansión España, S.L.
- Minuta d'honoraris per conferència, 49.410'-ptes., 21.05.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 21.05.92, L.
Mazaira Cabana.
- Minuta d'honoraris per conferència, 65.880'-ptes., 21.05.92, M.C.
Rosselló Pons.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 25.05.92, F.
Ramis i Oliver.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 25.05.92, R.
Alcover González.
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- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 25.05.92, S.
Serra i Busquets.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 25.05.92, J.
Rosselló Lliteras.
- Minuta d'honoraris per conferència, 65.880'-ptes., 03.06.92, R.
Monjo Dalmau.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, J.M.
Pons i Valens.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 04.06.92, R.
Alcover González.
- Minuta d'honoraris per conferència, 197.640'-ptes., 04.06.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 65.880'-ptes., 04.06.92, R.
Monjo Dalmau.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92,
M.C. Rosselló Pons.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, M.
Pons i Bonet.
- Minuta d'honoraris per conferència, 49.410'-ptes., 04.06.92, S.
Serra i Busquets.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, F.
Ramis i Oliver.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, L.
Mazaira Cabana-Verdes.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 10.06.92, J.
Rosselló Lliteras.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 03.07.92, S.
Serra i Busquets.
- Minuta d'honoraris per conferència, 115.290'-ptes., 03.07.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 03.07.92, L.
Mazaira Cabana-Verdes.
- Minuta d'honoraris per conferència, 98.820'-ptes., 03.07.92, R.
Monjo Dalmau.
- Minuta d'honoraris per conferència, 82.350'-ptes., 16.07.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 22.07.92, F.
Ramis i Oliver.
- Minuta d'honoraris per conferència, 823.350'-ptes., 22.07.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 22.07.92,
M.C. Rosselló Pons.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 22.07.92, M.
Pons i Bonet.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 22.07.92, J.
Rosselló Lliteras.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Bartomeu Vidal i Pons.

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

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 2626/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso relativa a les despeses del subprograma 455002
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB núm. 44,
de 21 de setembre del 1992).

Durant l'any 1991 en el subprograma 455002 Tercera
Edat, no hi existia el subconcepte 22606 , Reunions i conferències.

Totes les despeses han estat ordenades pel Director
General de Cultura, Jaume Martorell i Cerdà.

L'any 1992, a la partida pressupostària 13101
45500222709, hi ha un saldo de 110'-ptes.

L'any 1992, en la partida pressupostària 13101
45500222606, s'hi han realitzat les despeses següents:

- Inscripció al Seminari "Tem-plus", 71.190'-ptes., 26.02.92,
Instituto Expansión España, S.L.
- Minuta d'honoraris per conferència, 49.410'-ptes., 21.05.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 21.05.92, L.
Mazaira Cabana.
- Minuta d'honoraris per conferència, 65.880'-ptes., 21.05.92, M.C.
Rosselló Pons.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 25.05.92, F.
Ramis i Oliver.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 25.05.92, R.
Alcover González.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 25.05.92, S.
Serra i Busquets.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 25.05.92, J.
Rosselló Lliteras.
- Minuta d'honoraris per conferència, 65.880'-ptes., 03.06.92, R.
Monjo Dalmau.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 03.06.92, J.M.
Pons i Valens.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 04.06.92, R.
Alcover González.
- Minuta d'honoraris per conferència, 197.640'-ptes., 04.06.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 65.880'-ptes., 04.06.92, R.
Monjo Dalmau.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, M.C.
Rosselló Pons.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, M.
Pons i Bonet.
- Minuta d'honoraris per conferència, 49.410'-ptes., 04.06.92, S.
Serra i Busquets.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, F.
Ramis i Oliver.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 04.06.92, L.
Mazaira Cabana-Verdes.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 10.06.92, J.
Rosselló Lliteras.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 03.07.92, S.
Serra i Busquets.
- Minuta d'honoraris per conferència, 115.290'-ptes., 03.07.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 03.07.92, L.
Mazaira Cabana-Verdes.
- Minuta d'honoraris per conferència, 98.820'-ptes., 03.07.92, R.
Monjo Dalmau.
- Minuta d'honoraris per conferència, 82.350'-ptes., 16.07.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 22.07.92, F.
Ramis i Oliver.
- Minuta d'honoraris per conferència, 823.350'-ptes., 22.07.92, B.
Font i Obrador.
- Minuta d'honoraris per conferència, 32.940'-ptes., 22.07.92, M.C.
Rosselló Pons.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 22.07.92, M.
Pons i Bonet.
- Minuta d'honoraris per conferència, 16.470'-ptes., 22.07.92, J.
Rosselló Lliteras.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Bartomeu Vidal i Pons.
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Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 2627/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 457001
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (BOPIB núm. 44,
de 21 de setembre del 1992).

Les despeses que s'han realitzat en el subprograma
457001 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports són els
que s'especifiquen:

- Annex 01, Partida 13301.457001, Subconcepte 22601.0.
- Annex 02, Partida 13301.457001, Subconcepte 22602.
- Annex 03, Partida 13301.457001, Subconcepte 22606.0.
- Annex 04, Partida 13301.457001, Subconcepte 22609.

- Annex 05, Partida 13301.457001, Subconcepte 22706.
- Annex 06, Partida 13301.457001, Subconcepte 22709.
- Annex 07, Partida 13301.457001, Subconcepte 22799.0.
- Annex 08, Partida 13301.457001, Subconcepte 22601.0. (1991)
- Annex 09, Partida 13301.457001, Subconcepte 22602.
- Annex 10, Partida 13301.457001, Subconcepte 22606.0. 
(1991).
- Annex 11, Partida 13301.457001, Subconcepte 22609.0. 
(1991).
- Annex 12, Partida 13301.457001, Subconcepte 22706 (1991).
- Annex 13, Partida 13301.457001, Subconcepte 22709.0.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Bartomeu Vidal i Pons.

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

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 2642/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 412100
de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. (BOPIB núm. 44,
de 21 de setembre del 1992).

A causa de l'extensió de la resposta i la dificultat tècnica
de reproduir-la, aquesta queda dipositada al Registre de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 2645/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del suboprograma 511200
de la Conselleria de Treball i Transports. (BOPIB núm. 44, de 21
de setembre del 1992).

La resposta, a causa de la seva extensió, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 2651/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 121301 de
la Conselleria Adjunta a la Presidència. (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 d'aquest
Parlament, a disposició de tots els Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 2652/92, presentada pel Sr. Josep
Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 124200 de la
Conselleria Adjunta a la Presidència. (BOPIB núm. 44, de 21 de
setembre del 1992).

(Es relacionen, per aquest ordre: data de pagament, perceptor, motiu
de la despesa i import d'aquesta).

- 31.01.92, GILET, S.A., Repàs d'impresora, 5.320'-ptes.
- 31.01.92, M. Martín Bravo, Adquisicó de publicacions, 14.808'-
ptes.
- 31.01.92, L. Garayalde, S.A., Neteja oficina, 166.656'-ptes.
- 31.01.92, L. Salom R., Instal•lació d'elements d'oficina D.G.,
89.188'-ptes.
- 31.01.92, Productos Electrónicos para oficina de Baleares, S.A.,
Adquisició de FAX, 488.320'-ptes.
- 26.02.92, EMAYA, S.A., Subministrament d'aigua, 5.351'-ptes.
- 31.03.92, Institut Joventut, Desplaçaments, 6.750'-ptes.
- 24.03.92, Institut Joventut, Desplaçaments, 9.055'-ptes.
- 24.03.92, Binomio Publicidad, S.A., Documentació difusió
seminari família, 103.960'-ptes.
- 24.03.92, Copiadoras Baleares, S.A., Material d'oficina, 23.455'-
ptes.
- 24.03.92, Avalgo, S.A., Material d'Oficina, 58.313'-ptes. 
- 24.03.92, Miguel Simonet Guardiola, Plaques commemoratives
Tercera Edat, 364.510'-ptes.
- 19.03.92, Consulting Seguridad, S.L., Porter automàtic Direcció
General, 57.964'-ptes.
- 05.03.92, Ángel 24, S.A., Servei de missatgeria, 9.040'-ptes.
- 11.03.92, Hidráulica y Electricidad, S.A., Treball d'electricitat,
55.873'-ptes.
- 24.02.92, Xamena, S.A., Mobiliari D. Gral., 676.388'-ptes.
- 19.02.92, J.M. Forteza, Material d'oficina, 25.710'-ptes.
- 19.02.92, Ed. Aramo, Publicacions, 28.832'-ptes.
- 19.02.92, Avalgo, S.A., Material d'oficina, 6.531'-ptes.
- 19.02.92, La Trastienda, Mobiliari d'oficina, 46.782'-ptes.
- 26.02.92, EMAYA, S.A., Subministrament d'aigua, 7.589'-ptes.
- 18.02.92, Transportes Noche y Día, S.A., Trasllat de mobiliari,
18.532'-ptes.
- 18.02.92, Productos Electrónicos para para oficina de Baleares,
S.A., Manteniment de FAX, 40.320'-ptes.
- 14.02.92, Eléctrica Matas, S.A., Electrodomèstic frigorífic,
29.900'-ptes.
- 19.02.92, Telefónica, S.A., Rebut gener-febrer, 604.222'-ptes.
- 31.01.92, Segur Portals, S.A., Seguretat de l'edifici, 543.866'-ptes.
- 31.01.92, Mariano Portas, S.A., Trasllat de mobiliari, 33.600'-ptes.
- 31.01.92, J.M. Forteza, Material d'oficina, 110.466'-ptes.
- 31.01.92, Avalgo, S.A. Material d'oficina, 3.629'-ptes.
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- 31.01.92, Kronos, S.A., Desplaçaments, 131.900'-ptes.
- 31.01.92, Eléctrica Matas, S.A., Despeses diverses d'electricitat,
9.480'-ptes.
- 31.01.92, Gràfiques Miramar, S.A., Edició de llibre de
conclusions del Seminari de Jornades sobre la Família, 749.000'-
ptes.
- 31.01.92, Jorvich, S.L., Material d'oficina, 133.905'-ptes.
- 30.04.92, EMAYA, S.A., Subministrament d'aigua, 8411'-ptes.
- 06.04.92, Miquel Ferrer, Material d'oficina, 56.672'-ptes.
- 14.04.92, Hoteles Mallorquines Asociados, S.A., Despeses
diverses reunió C.A.P., 22.600'-ptes.
- 14.04.92, La Filadora, S.A., Baderes Sala de Juntes, 12.950'-
ptes.
- 14.04.92, Jorvich, S.L., Material d'oficina, 7.345'-ptes.
- 14.05.92, Radio Popular, S.A., Emissió radiofònica, 252.233'-
ptes.
- 10.08.92, Olivetti, Reparació d'ordinador, 40.194'-ptes.
- 24.09.92, S. Lluc, Despeses de representació Puerto Rico,
15.800'-ptes.

ANY 1991.-

No consta l'existència del subconcepte 22609 del subprograma
1244200.

Palma, a 18 de gener del 1993.
LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA.

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 2655/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 121000
de la secció 31, serveis comuns. (BOPIB núm. 44, de 21 de
desembre del 1992).

No s'ha consignat cap despesa amb c`parrec a l'esmentat
subprograma i s'ha utilitzat el crèdit amb la finalitat de cobrir
necessitats d'altres seccions pressupostàries en aplicació de
diferents necessitats aparegudes en la gestió del pressupost de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 25 de febrer del 1993.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Alexandre Forcades i Juan.

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 2777/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'evolució de la immigració. (BOPIB
núm. 44, de 21 de setembreg del 1992).

1.- Dades anteriors a 1988: En el nivell de desagregació
sol•licitat, no n'hi ha. S'adjunta una taula històrica amb exposició
de la medtodologia utilitzada.

2.- Dades corresponents al període 1988-1990:
Apareixen en les publicacions "Dades demogràfiques" de l'IBAE.
Se n'adjunten fotocòpies de les taules més escaients.

3.- Dades del 1991: Pel fet d'esser l'any censal, els
resultants no en són fiables.

4.- Dades del 1992: Se n'ha recollit la informació de les
baixes corresponents als dos primers trimestres, que estan en fase
d'enregistrament i processament.

Quant a les actes, l'INE disposa ja d'informació primària
del 1r. trimestre, que, un cop transmesa a l'IBAE, s'haurà de
processar.

Palma, a 5 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA,
José Antonio Berastain Díez.

La documentació adjunta a la resposta, per la seva extensió
i la dificultat  tècnica per a reproduir-la, queda dispositada en el
Registre de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 2994/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Alfonso, relativa a les despeses del capítol 4, subprograma
457001 de la secció 13, Cultura. (BOPIB núm. 46, de 2 d'octubre del
1992).

Les despeses que s'han realitzat en el subconcepte 48000
"A famílies i institucions", del subprograma 457001 de la Secció
13301, s'han desenvolupat a l'empara del Decret 78/1989, de 31 de
juliol, i de les ordres i resolucions següents:

- Ordre 6.9.89. 
- Resolució 2147, de 01.02.90. BOCAIB núm. 27 de 01.03.90.
- Resolució 4555, de 20.02.91. BOCAIB núm. 35 de 19.03.91.
- Resolució 4556, de 20.02.91. BOCAIB núm. 35 de 19.03.91.
- Resolució 3448, de 23.02.92. BOCAIB núm. 27 de 03.03.92.
- Resolució 3449, de 23.02.92. BOCAIB núm. 27 de 03.03.92.
- Resolució 3450, de 23.02.92. BOCAIB núm. 27 de 03.03.92.
- Resolució 10125, de 27.04.92. BOCAIB núm. 61 de 1.05.92.
I són les que s'especifiquen en els annexos que s'adjunten.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Bartomeu Vidal i Pons.

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

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 2996/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del capítol 4, subprograma
511200, accions de foment a la secció 14, Economia i Hisenda.
(BOPIB núm. 46, de 2 d'octubre del 1992).

La documentació tramesa com a resposta, consistent en una
relació nominal i numèrica, queda dipositada al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 3003/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4, subprograma
314100, promoció i ajudes socials, a la secció 18, Sanitat i
Seguretat Social. (BOPIB núm. 46, de 2 d'octubre del 1992).

A causa de l'extensió de la resposta, aqu4esta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament,
a disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 3006/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4, subprograma
413101, pla regional de drogues, a la secció 18, Sanitat i Seguretat
Social. (BOPIB núm. 46, de 3 d'octubre del 1992).

A causa de l'extensió de la resposta, aqu4esta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament,
a disposició de tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 3014/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses de capítol 4, subprograma
415101, activitat per a la joventut, a la secció 21, Adjunta a la
Presidència. (BOPIB núm. 46, de 2 d'octubre del 1992).

Consultades les dades en poder d'aquesta Direcció
General, faig constar que durant l'exercici del 1991 es tramitaren
77 expedients de subvenció, segons es detalla a la llista adjunta,
amb càrrec a la partida pressupostària 21200/455102/480.000 (A
famílies i institucions sense fi de lucre), i la normativa que s'hi
aplicà fou el Decret 2/1989, de 12 de gener (BOCAIB núm. 13, de
31.01.89).

Pel que fa al present exercici, s'han tramitat un total de
75 expedients, amb càrrec a la partida pressupostària
21200/455101/480.000 (A famílies i institucions sense fi de
Lucre), segons el que es detalla a la documentació adjunta, i la
normativa aplicada ha estat el Decret 3/1992, de 12 de gener
(BOCAIB núm. 16, de 06.02.92).

Palma, a 19 d'octubre del 1992.
LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA.

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

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 31074/92, presentada pel diputat
Sr. Vicent Tur, relativa al resultat del Pla d'habitatge per illes.
(BOPIB núm. 47, de 13 d'octubre del 1992).

Resultat Pla d'Habitatge

VPO Règim general:

Mallorca: sol•licitats 1.031, qualificatas 844.
Eivissa: sol•licitats 96, qualificats 37. 
Menorca: sol•licitats 14, qualificats 11.
Formentera: sol•licitats 8.

VPP Règim especial:

Mallorca: sol•licitats 158, qualificats 96.
Menorca: sol•licitats 43, qualificats, 27.

Habitatge taxat:

Mallorca: sol•licitats 314, qualificats, 213.
Menorca: sol•licitats 74, qualificats 50.
Eivissa: sol•licitats 74, qualificats 35.
Formentera: sol•licitats 1, qualificats 1.

Sol•licituds de qualificació provisional: 110.

Mallorca: 85
Menorca: 24
Eivissa: 1

Qualificacions provisional concedides: 87

Mallorca: 67
Menorca: 19
Eivissa: 1

Total pressupost protegible: 347.175.509 pessetes.
Subvenció MOPT: 43.055.864 pessetes.
Subvenció CAIB: 18.240.365 pessetes.

Palma, 25 de gener del 1993.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Jeroni Saiz i Gomila.

 

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 3187/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a la formació professional d'acord amb
el programa 5B Foner. (BOPIB núm. 47, de 13 d'octubre del 1992).

S'adjunta relació de cursos de formació professional
realitzats fins al mes d'octubre de l'any 1992, amb expressió del
cost, l'associació o entitat col•laboradora i el nombre d'alumnes.

- Hortofloricultura i ramaderia, SEMILLA, 7.395.840'-ptes., 61
alumnes.

- Jornades d'oví, SEMILLA, 1.000.000'-ptes., 47 alumnes.
- Reg localitzat en cítrics, UCABAL, 700.000'-ptes., 19 alumnes.
- Agricultura biològica II nivell, U.P. MALLORCA, 1.080.000'-
ptes., 30 alumnes.
- Cultiu i tractament de cítrics, UCABAL, 700.000'-ptes., 19
alumnes.
- Cultiu de l'amettler, UCABAL, 500.000'-ptes., 168 alumnes.
- Integració cooperativa, UCABAL, 500.000'-ptes., 31 alumnes.
- Tècniques de millora de l'elaboració del formatge artesanal amb
D.O. "Mahón", U.P. MENORCA, 1.634.000'-ptes., 18 alumnes.
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- Tècniques de producció i comercialització d'hortalisses,
UCABAL, 1.200.000'-ptes., 28 alumnes.
- Defensa dels cultius en Agricultura Biològica-Plagues, U.P.
MALLORCA, 1.080.000'-ptes., 30 alumnes.
- Iniciació a l'apicultura, A.B.A., 300.000'-ptes., 37 alumnes.
- Flora i polinització, A.M.A., 500.000'-ptes.,500.000'-ptes., 20
alumnes.
- Poda i empelts de fruiters, U.P. MALLORCA, 1.200.000'-ptes.,
31 alumnes.
- Apicultura: Cria de reines, A.B.A., 900.000'-ptes., 15 alumnes.
- Apicultura: Cria de reines, A.M.A., 900.000'-ptes., 6 alumnes.
- Diversificació de l'activitat agrària, U.P. MENORCA,
1.184.500'-ptes., 25 alumnes.
- Poda i empelts de cítrics, UCABAL, 700.000'-ptes., 27 alumnes.
- Agricultura biològica, M. ES RAIGUER, 1.080.000'-ptes., 31
alumnes.
- Agricultura biològica, SEMILLA, 1.250.000'-ptes., 30 alumnes.
- Alimentació de bestiar boví, A.E.T.C.P., 750.000'-ptes., 35
alumnes.
- Formació de monitors en educació sensorial per a productes
típics de Mallorca, SEMILLA, 2.730.000'-ptes., 5 alumnes.
- Educador mediambiental, M. ES RAIGUER, 2.679.000'-ptes., 15
alumnes.
- Art floral, M. ES RAIGUER, 1.300.000'-ptes., 15 alumnes.
- Gestió de qualitat en cooperatives agràries, UCABAL,
1.500.000'-ptes., 14 alumnes.
- Inseminació artificial en bestiar boví, UCABAL, 1.500.000'-
ptes., 10 alumnes.
- Gestió d'explotacions agràries, U.P. MENORCA, 1.828.000'-
ptes., 29 alumnes.
- Reconversió d'Agricultura Tradicional a Agricultura Biològica,
U.P. MALLORCA, 1.080.000'-ptes., 30 alumnes.
- Reconversió d'Agricultura Tradicional a Agricultura Biològica,
U.P. MALLORCA, 1.146.135'-ptes., 31 alumnes.
- Cultiu i tractament de l'olivera, UCABAL, 500.000'-ptes., 45
alumnes.
- Gestió d'empresa cooperativa, UCABAL, 2.500.000'-ptes., 52
alumnes.
- Seminari sobre P.A.C., UCABAL, 2.000.000'-ptes., 102
alumnes.
- Medi Ambient, SEMILLA, 1.250.000'-ptes., 20 alumnes.
- Integració cooperativa, UCABAL, 500.000'-ptes., 24 alumnes.
- Organització administrativa i règim comptable, UCABAL,
1.000.000'-ptes., 26 alumnes.
- Alimentació de bestiar boví, FAGME, 1.250.000'-ptes., 68
alumnes.
- Inseminació artificial de bestiar boví, FAGME, 1.700.000'-ptes.,
49 alumnes.
- Lluita contra malalties i plagues en els cítrics, UCABAL,
700.000'-ptes., 25 alumnes.
- Tècniques de maneig i profilaxi sanitària en bestiar boví lleter,
UCABAL, 2.500.000'-ptes., 15 alumnes.
- Reparacions bàsiques de maquinària agrícola, U.P.
MALLORCA, 1.213.500'-ptes., 30 alumnes.

ENTITATS:

SEMILLA: SERVEIS DE MILLORA AGRÀRIA, S.A.
UCABAL: UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE
MALLORCA.
U.P. MALLORCA: UNIÓ DE PAGESOS DE MALLORCA.

U.P. MENORCA: UNIÓ DE PAGESOS DE MENORCA.
A.B.A.: ASOCIACIÓ BALEAR DE APLICULTORES.
A.M.A.: ASOCIACIÓN MENORQUINA DE APLICULTORES
M. ES RAIGUER: MANCOMUNITAT DES RAIGUER.
A. E . T . C . P . :  ASOCIACIÓN DE EM PRESARI OS
TRANSFORMADORES DE CEREALES Y PIENSOS DE
MENORCA.
FAGME: ASOCIACIÓN AGRÍCOLA I GANADERA DE
MENORCA.
AGRAME: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE MENORCA.

Palma, a 20 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA,
Pere J. Morey i Ballester
(President de SEMILLA)

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 3456/92, presentada pel Diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa al material escolar. (BOPIB núm. 51, de
30 d'octubre del 1992).

1.- Biblioteca Raixa (se n'adjunta annex).
2.- Educació Vial Escolar, Quaderns de Treball núms. 1,

2 i 3.
3.- Els cinc primers títols del "Projecte Pleamar", del qual

és autor el Seminari de Didàctica de Català de l'ICE de la UIB.

- Llengua de pedaç.
- Comicòmic.
- Diccimots.
- Lexijocs.
- Bang! La novel•la negra a l'escola.

4.- Material didàctic elaborat per la Direcció General
d'Educació:

- Carrers de música per anar a l'escola, Sr. Esteve Capó i
Mesquida.

- Periple mediterrani, Sr. Joan Guasp.
- L'higienisme escolar a Mallorca, Sr. Jaume Oliver i

Jaume.
- L'enginy de l'amo de Son Pancuit, Sra. M. Dolors

Cortell.
- La cinta de plata, Sr. Miquel Sbert i Garau.
- Benvolgut Felip, Sr. Felip Munar i Munar.
- Material didàctic sobre la ciència aplicada al Cosmos.

Pel que fa al darrer material indicat, aquest pretén de
donar a conèixer als alumnes dels centres escolars de les Illes
Balears una visió científica i empírica de la ciència aplicada al
cosmos, a través de les visites escolars a l'Observatori Astronòmic
de Mallorca, a la localitat de Costitx.

Contingut de cada lot:

- 2 llibres de teoria Observem el firmament.
- 8 quaderns de treball de cada un dels títols següents:

1.- L'Univers.
2.- Les Galàxies.
3.- El Sistema Solar.
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4.- La Terra.
5.- L'Observació Astronòmica.
6.- L'Exploració de l'espai.

- 6 cartells.
- 8 cartells de "La Lluna".
- 8 planisferis.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS.

Bartomeu Vidal i Pons.

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

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 3513/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa als joves que han participat en
el programa "Joventut i natura". (BOPIB núm. 51, de 30 d'octubre
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
AL) 

A la pregunta RGE núm. 3537/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les orientacions del programa NOW.
(BOPIB núm. 52, de 4 de novembre del 1992).

La comunicació 90/C 327/04 fixa les orientacions per als
programes operatius o subvencions globals que elaboren els
distints Estats membres, en el marc de la iniciativa comunitària
NOW, per a la promoció de la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de
l'ocupació i de la formació professional.

Entre les mesures que poden optar a les ajudes
cofinançades per la Comissió, hi figuren aquelles
complementàries per a reforçar l'eficàcia de les accions de
formació professional i de promoció de l'ocupació.

Concretament -ens referim a la CAIB-, donant suport als
programes de formació professional per a treballadors de
guarderies, amb la finalitat de millorar les seves competències i la
qualitat d'aquests serveis.

La duració del programa operatiu de la iniciativa
comunitària NOW comprèn el període que transcorre entre el
primer de juliol del 1991 i el 31 de desembre del 1993. Per a
aquest regeixen les orientacions de la Comunicació abans
esmentada, per la qual cosa no es pot diferenciar entre antigues i
noves orientacions del NOW.

El que sí que s'ha produït és una decisió de la Comissió
en relació amb els criteris d'elegibilitat pel que fa a les accions de
formació i als imports màxims de les ajudes a l'ocupació per a
Espanya durant el 1992, de les quals s'adjunta còpia.

Quant als projectes que han estat aprovats, s'adjunta
relació en què se n'indica el títol, l'objectiu i el número de
referència.

N'hem de destacar, pel que interessa a la pregunta,  el
projecte núm. 106, relatiu a "Formació i qualificació professional
per a treballadors del sector guarderies", l'aprovació dels qual ens
va esser comunicada per la Unitat Administradora del FSE en data
del 28 d'abril del 1992.

Palma, 18 de novembre del 1992.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas.

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 3617/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les mesures incloses en
l'educació d'adults per fer efectiuva una formació no sexista. (BOPIB
núm. 52, de 4 de novembre del 1992).

Estam convinçuts que l'educació d'adults, com l'adreçada
a qualsevol edat, ha d'incloure el rebuig explícit a la discriminació
sexista i que tot l'esforç educatiu ha de promoure la igualtat de sexes
com a contingut i com a meta.

Això no obstant, el currículum de l'educació dels adults és
fixat pel Ministeri d'Educació i Ciència que és, per ara, l'organisme
competent del qual depèn. En conseqüència, no és a les mans del
Govern la modificació, si calgués, de l'indicat currículum.

De totes maneres, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports ha fet sovint les recomanacions escaients i ha donat  les
orientacions oportunes per promoure una educació no sexista, i
continuarà insistint en aquest punt, davant les instàncies ministerials
i provincials d'educació.

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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