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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la pregunta RGE núm. 1077/92, presentada pel Diputat

Sr. Sebastià Serra, relativa a la marginació del català a la
celebració de la Copa del Món de natació. (BOPIB núm. 26 de 23
de març del 1992).

En el marc de la cooperació institucional entre la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, l'ajuntament de Palma
i el Consell Insular de Mallorca, es va celebrar a Palma la
Superfinal de la Copa del Món de natació els passats dies 28 i 29
de febrer i 1 de març.

Aquest campionat fou organitzat i gestionat íntegrament
pel servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Palma, el qual
va gaudir de la col•laboració de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports que no podia ser aliena a tan important
esdeveniment esportiu celebrat a la nostra Comunitat Autònoma.

En relació a la marginació de la nostra llengua en aquest
esdeveniment hem d'indicar que, havent repassat la documentació
que tenim, no pot fer-se de cap de les maneres una afirmació com
aquesta. Així, dels cartells anunciant la Copa del món que es
distribuïren per tot Palma, n'hi havia aproximadament, segons el
que ens han assenyalat des del Servei Municipal d'Esports, un
50% en català i un 50% en castellà. Els anuncis a premsa, dels
quals us adjuntem còpia, eren integrament en la nostra llengua,
com així també figurava en el calendari d'activitats esportives i
artístico-culturals del mes de març que edita l'Ajuntament de
Palma.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Maria Antònia Munar i Riutort.

Els anuncis esmentats queden dipositats al Registre de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 1927/92, presentada pel Diputat
Sr. Sebastià Serra,  relativa a l'educació mediambiental. (BOPIB
núm. 31 de 12 de maig del 1992).
 

El nostre projecte educatiu, que en part es conté al
document Línies bàsiques per a l'elaboració d'un model educatiu
propi de les Illes Balears, preveu l'educació com una acció unitària
que precisament ve determinada per la formació de valors, entre
aquests el de respecte al medi ambient.

Dins el procés educatiu, i per tal d'aconseguir aquests
valors, es contemplen tres accions importants que són:

- el coneixement
- l'aplicació
- les actituds

Això vol dir que tota acció formativa no es pot limitar a
un simple estudi o coneixement dels fets socials, naturals o
científics, sinó que ha d'anar més lluny: ha de passar a l'acció i ha
de finalitzar amb un comportament o una actitud estable i
permanent davant els fets reals.

D'altra banda una escola pròpia no sols implica la
utilització de la llengua catalana com a vehicle normal d'expressió
sinó també una adaptació curricular a la cultura, la història, l'art,
l'economia, l'equilibri ecològic del medi... de la nostra comunitat.

L'educació mediambiental no consisteix, per tant, en un
nombre determinat d'accions sinó en una forma diferent i global
d'entendre l'educació singular del nostre poble.

Aquest és el principi que aplicarem tan aviat com
disposem de competències plenes en matèria d'educació.

Mentrestant hem intentat incloure al nostre programa
educatiu una partida corresponent a educació mediambiental encara
que, dissortadament, com es pot veure als actuals pressuposts, no ha
estat dotada convenientment.

En tot cas, i tenint present les anteriors observacions, la
Direcció General d'Educació, dins aquest any, ha intentat potenciar
iniciatives sobre el medi (com per exemple, "Estima la terra") edició
de material didàctic específic (Guia didàctica de les Balears, De la
Terra a la taula, Recull de terminologia muntanyenca, Maletins
grocs per a l'explotació didàctica de l'Observatori Astronòmic, etc.
etc.), potenciació dels intercanvis escolars i visites didàctiques, etc.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 1960/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a la modificació de la intersecció de la
carretera Palma-Manacor amb la de Montuiri-Porreres. (BOPIB
núm. 31 de 12 de maig del 1992).

 
El Departament de Carreteres d'aquesta Conselleria, està

redactant un Projecte d'Acondicionament de la carretera PM-503,
ramal de la C-715 a Porreres. Dins el projecte s'estudia la
Intersecció de referència i es contempla la seva possible
modificació.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 2019/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 626/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).
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 El pressupost de la contracta és :23.399.250 pessetes.

Les empreses consultades i les ofertes que s'han
presentat són:

INGRAMA, SA. 23.399.250.
PUBLICIDAD CONTINENTAL, SA. 27.895.000.
GRAFICAS MESTRES, SA. 27.895.000.

S'adjudicà a l'empresa INGRAMA, SA per 23.399.250
pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 2022/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 594/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).
 

El pressupost de la contracta és :21.000.000 pessetes.

Les empreses consultades i les ofertes que s'han
presentat són:

COBALEAR, SA. 17.057.880.
MOTORISA, SA. 19.500.000.
MECANICA DE VEHICULOS, SA. 20.880.000.

S'adjudicà a l'empresa COBALEAR, SA per 17.057.880
pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 2023/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 560/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).
 

Al no superar el modificat el 20% de l'obra principal i en
virtut del disposat a l'article 153 del Reglament General de
Contractació, s'adjudica a la mateixa empresa (FERROVIAL,
SA.) per un import de 270.865.226 pessetes.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 2024/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 553/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).

 El pressupost de la contracta és :24.463.470 pessetes.

Les empreses consultades i les ofertes que s'han presentat
són:

Melchor Mascaró, SA. 24.450.000.
Aglomerados de Felanitx SA. 24.460.000.
Vias i Obras Públicas, SA. 24.463.470.

S'adjudicà a l'empresa Melchor Mascaró, SA per
24.450.000 pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 2025/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 524/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).

 Al no superar el modificat el 20% de l'obra principal i en
virtut del disposat a l'article 153 del Reglament General de
Contractació, s'adjudica a la mateixa empresa (Dragados i
Construcciones, SA.) per un import de 29.563.079 pessetes.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 2026/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 508/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).

 El pressupost de la contracta és :24.070.910 pessetes.

Les empreses consultades i les ofertes que s'han presentat
són:

AGROMAN, SA. 23.950.555.
CUBIERTAS I MZOV SA. 24.552.328.
DRAGADOS I CONSTRUCCIONES, SA. 24.311.619.

S'adjudicà a l'empresa AGROMAN, SA per 234.950.555
pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 2028/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 497/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).
 

El pressupost de la contracta es de 24.448.876 pessetes.

Les empreses consultades i les ofertes que han presentat
són:
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Construcciones y Pavimentaciones Siquier, SA. i
Contratistas Mallorquines Asociados, SA en UTE.- 24.400.000
pessetes.

COEXA, SA.- 24.448.876 pessetes.
Bartolomé Ramón, SA.- 24.448.876 pessetes.

S'adjudicà a l'empresa Construcciones i Pavimentaciones
Siquier SA i Contratistas Mallorquines Asociados en UTE per
24.400.000 pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 2029/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 496/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).
 

El pressupost de la contracta és: 24.709.745.

Les empreses consultades i les ofertes que han presentat
són:

Construcciones Ramon Pons, SA.- 24.7000.000 pessetes.
Riusech e Hijos, SA.- 24.709.745 pessetes.
Construcciones Madeira, SA.- 24.709.000 pessetes.

S'adjudicà a l'empresa Construcciones Ramón Pons, SA
per 24.700.000 pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 2030/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'expedient de contractació 493/91.
(BOPIB núm. 31 de 12 de maig del 1992).

 El pressupost de la contracta és: 23.584.898.

Les empreses consultades i les ofertes que han presentat
són:

AGROMAN, SA.- 23.466.974 pessetes.
Cubiertas i MZOV, SA.- 23.584.898 pessetes.
Dragados i Construcciones, SA.- 23.938.671 pessetes.

S'adjudicà a l'empresa AGROMAN, SA per 23.466.974
pessetes.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila.

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 2075/92, presentada pel Diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als inventaris de jaciments arqueològics.
 (BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992).

 

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, dins el
programa que conforma Arqueologia, contempla una línia
d'actuacions referent a la Preservació de Monuments Arqueològics,
Cartes Arqueològiques (Inventaris).

Es tracta d'un estudi dels jaciments en una fase
denominada d'inventari, que té com a objectiu la descripció,
delimitació i valoració dels jaciments en funció del seu estat de
conservació que reflecteix les actuacions aconsellables a l'efecte.

Els estudis que en aquest sentit estan en fase de realització
durant aquest any 19922 són els de Llucmajor, Marratxí, Santa
Eugènia, Sencelles, Santa Maria, Consell, Binissalem, Alaró,
Lloseta, Inca, Selva, Mancor de la Vall, Campanet i Puigpunyent.

Pel que fa a les previsions existents, esperam que l'any que
ve, 19923, es completaran els estudis amb els municipis que hi
manquen de Mallorca, que són: Andratx, Calvià, Esporles,
Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa, Deià, Bunyola, Escorca,
Alcúdia i Pollença.

LA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 2078/92, presentada pel Diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa al llegat Alemany i Vich.  (BOPIB núm.
35 de 22 de maig del 1992).

 La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per tal de
procedir a realitzar l'inventari del fons del llegat Alemany i Vich ha
contractat el Sr. Joan Matamalas i González, llicenciat en Filosofia
i Lletres, especialitat en Història.

L'import del contracte és de 3.500.000 pessetes.

L'expedient de contractació s'ha de finalitzar l'any 19922.

L'opció de compra es materialitzarà després d'haver
inventariat i tatxat el fons que compon l'esmentat llegat.

EL CONSELLER DE CULTURA EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 2186/92, presentada  pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic d'atletisme.  (BOPIB núm. 35 de 22 de maig
del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels centres
de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions, de base,
que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes balears,
sobretot en les edats bàsiques.
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Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment
de criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari,
que permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la
millora individual a partir de la implantació de mètodes unitaris
d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que
es fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la
qual cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la
gestió tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació
per part de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes
rectores dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció
General d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció
executiva dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora
de cada centre, que es compon de la representació de cadascuna
de les institucions signants del conveni i dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals
es desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció
esportiva municipal i la creació dels hàbits esportius correctes,
duent a terme l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre
superior a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a
més de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris
i possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen
en els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 30.
Menorca: 2.
Eivissa i Formentera: 5.
Campus estades: 26.
Cursets: 40.
Tècnics: 12.
Total: 435.

* Menorca i Eivissa i Formentera no han sol•licitat cap
nucli ni cap programa de seguiment, malgrat que el director tècnic
de l'Escola Balear està fent l'assessorament als entrenadors que ho
han sol•licitat, mitjançant un contacte directe i continuat.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

 Les convocatòries esmentades queden dipositats al Registre de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 2187/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de voleivol.  (BOPIB núm. 35 de 22 de maig
del 1992).
 

La filosofia de les escoles esportives balears i dels centres
de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions, de base,
que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes balears,
sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment de
criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari, que
permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la millora
individual a partir de la implantació de mètodes unitaris d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que es
fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la qual
cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.
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El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la
gestió tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació
per part de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes
rectores dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció
General d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció
executiva dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora
de cada centre, que es compon de la representació de cadascuna
de les institucions signants del conveni i dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals
es desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció
esportiva municipal i la creació dels hàbits esportius correctes,
duent a terme l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre
superior a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a
més de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris
i possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen
en els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 370.
Menorca: 34.
Eivissa i Formentera: 26.
Campus estades: 18.
Cursets: 37.
Tècnics: 2.
Total: 48.

* A Mallorca desglossats de la següent manera:

Pla de seguiment i tecnificació: 35.

Pla de seguiment i promoció: 15.

Diada Alevins (2): 320.

* A Menorca i Eivissa i Formentera s'han desenvolupat les
respectives jornades tècniques, que han servit, per a decidir al grup
de jugadors o jugadores que s'han integrat, posteriorment, en els
programes de seguiment tècnic.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

 Les convocatòries esmentades queden dipositats al Registre de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 2188/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de handbol.  (BOPIB núm. 35 de 22 de maig
del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels centres
de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions, de base,
que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes balears,
sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment de
criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari, que
permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la millora
individual a partir de la implantació de mètodes unitaris d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que es
fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la qual
cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.
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El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la
gestió tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació
per part de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes
rectores dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció
General d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció
executiva dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora
de cada centre, que es compon de la representació de cadascuna
de les institucions signants del conveni i dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals
es desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció
esportiva municipal i la creació dels hàbits esportius correctes,
duent a terme l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre
superior a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a
més de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris
i possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen
en els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 56.
Menorca: 2.
Eivissa i Formentera: 8.

Total: 6.

* Pla de seguiment i d'iniciació.

* Estades tècniques (2).

Menorca i Eivissa no han sol•licitat cap nucli ni cap
jornada tècnica i solament han participat en el programa de
seguiment tècnic, aquells/es jugadors/es que l'equip tècnic ha
sol•licitat, directament.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

 Les convocatòries esmentades queden dipositats al Registre de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 2189/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'escola de
perfeccionament tècnic de pilota basca.  (BOPIB núm. 35 de 22 de
maig del 1992).
 

La filosofia de les escoles esportives balears i dels centres
de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions, de base,
que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes balears,
sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment de
criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari, que
permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la millora
individual a partir de la implantació de mètodes unitaris d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que es
fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la qual
cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la gestió
tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació per part
de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes rectores
dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció General
d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció executiva
dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora de cada
centre, que es compon de la representació de cadascuna de les
institucions signants del conveni i dels consells insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals es
desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.
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Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció
esportiva municipal i la creació dels hàbits esportius correctes,
duent a terme l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre
superior a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a
més de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris
i possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen
en els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 80.

*Menorca i Eivissa i formentera no han sol•licitat cap
nucli ni cap programa de seguiment.

Els programes desenvolupats són:

* Iniciació i perfeccionament.

* Seguiment tècnic.

* Programa selecció.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 2190/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de tennis de taula.  (BOPIB núm. 35 de 22 de
maig del 1992).

La filosofia de les escoles esportives balears i dels centres
de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions, de base,
que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes balears,
sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment de
criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari, que
permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la millora
individual a partir de la implantació de mètodes unitaris d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que es
fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la qual
cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la gestió
tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació per part
de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes rectores
dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció General
d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció executiva
dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora de cada
centre, que es compon de la representació de cadascuna de les
institucions signants del conveni i dels consells insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals es
desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció esportiva
municipal i la creació dels hàbits esportius correctes, duent a terme
l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.
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B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre
superior a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a
més de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris
i possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen
en els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 22.

Total: 22.

* Ha desenvolupat un programa d'iniciació tècnica i un
programa de millora pel grup de selecció assistent als campionats
d'Espanya.

* Menorca i Eivissa, no han sol•licitat cap nucli, ni cap
jornada tècnica ni programa de seguiment o iniciació.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 2191/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de petanca.  (BOPIB núm. 35 de 22 de
maig del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels centres
de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions, de base,
que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes balears,
sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment de
criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari, que
permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la millora
individual a partir de la implantació de mètodes unitaris d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que es
fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la qual
cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la gestió
tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació per part
de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes rectores
dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció General
d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció executiva
dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora de cada
centre, que es compon de la representació de cadascuna de les
institucions signants del conveni i dels consells insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals es
desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció esportiva
municipal i la creació dels hàbits esportius correctes, duent a terme
l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre superior
a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a més
de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris i
possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen en
els cursets.
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Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 123.

Eivissa i Formentera: 38.

Total: 161.

* Menorca, no han sol•licitat cap nucli, ni cap programa
d'iniciació o perfeccionament.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

Els programes esmentades queden dipositats al Registre
de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 2192/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'Escola de
perfeccionament tècnic de muntanyisme.  (BOPIB núm. 35 de 22
de maig del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels
centres de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions,
de base, que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes
balears, sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment
de criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari,
que permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la
millora individual a partir de la implantació de mètodes unitaris
d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que
es fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la
qual cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la gestió
tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació per part
de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes rectores
dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció General
d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció executiva
dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora de cada
centre, que es compon de la representació de cadascuna de les
institucions signants del conveni i dels consells insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals es
desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció esportiva
municipal i la creació dels hàbits esportius correctes, duent a terme
l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre superior
a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a més
de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris i
possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen en
els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.
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5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 667.

Menorca :8.

Tècnics : 175.

     Total :  850

* Els programes desenvolupats són els relatius als
cursets d'iniciació a l'escalada,activitats de camp a la muntanya,
cursets d'iniciació  a l'excursionisme, programes de sortides de
mountainbike i la col.laboració en diversos serveis de seguretat i
bombers per a la seva formació.

* Eivissa-Formentera no ha  sol.licitat cap programa
específic.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

Activitats 19921 Escola Balear de Muntanya.

Sortides Secció Infantil GEM.- Monitors/Instructors 2.-
Cursetistes: 12.

Campamen t  mun t a nya  In f an t i l  GEM-
Monitors/Instructors 2.- Cursetistes: 12.

Campament estiu Infantil GEM.- Monitors/Instructors
2.- Cursetistes: 12.

Sortides Secció Juvenil GEM- Monitors/Instructors 2.-
Cursetistes: 8.

C a m p a m e n t  m u n t a n y a  J u v e n i l  G E M -
Monitors/Instructors 2.- Cursetistes: 8.

     Travessa Pirineus Juvenil GEM- Monitors/Instructors 4.-
Cursetistes: 8.

     Sortides Secció Marxes i acampades GEM.-
Monitors/Instructors 2.-  Cursetistes:20.

Curs iniciació a l'excursionisme GEM.-
Monitors/Instructors 8.- Cursetistes:16.

Curs iniciació a l'excursionisme (Manacor).-
Monitors/Instructors 7.- Cursetistes:14.

Travessa Pirineus -91- Monitors/Instructors 5.-
Cursetistes: 20.

     Curs iniciació a l'escalada GEM.- Monitors/Instructors 7.-
Cursetistes:14.

Sor t ides  Secció  de  Cul tura  (GRM).-
Monitors/Instructors 2.- Cursetistes:15.

Sortides Secció Infantil Club Pollença.-
Monitors/Instructors 4.- Cursetistes:12.

Sor t ides  Mounta inbike  Club  Pol lença . -
Monitors/Instructors 3.- Cursetistes:8.

Campament hivern  Club Pollença.- Monitors/Instructors
6.- Cursetistes:21.

Curs d'esquí muntanya  (C.P.).- Monitors/Instructors 5.-
Cursetistes:13.

     Curs iniciació a l'excursionisme (C.P.).- Monitors/Instructors 6.-
Cursetistes:14.

Curs iniciació a l'escalada (C.P.)- Monitors/Instructors 4.-
Cursetistes:9.

Curs de parapente (C.P.)- Monitors/Instructors 3.-
Cursetistes:6.

Campament d'estiu (C.P.)- Monitors/Instructors 7.-
Cursetistes:25

Campament Juvenil d'Alta Muntanya (C.P.)-
Monitors/Instructors 8.- Cursetistes:12

Curs d'escalada en gel- Monitors/Instructors 6.-
Cursetistes:10.    
   
     Sortida d'Esqui a Andorra (Cultura).- Monitors/Instructors 2.-
Cursetistes:10.

Curs iniciació a l'excursionisme al col•legi Joan Mas.-
Monitors/Instructors 6.- Cursetistes:12.

Curs de tècnica i material a la policia local de Pollença.-
Monitors/Instructors 4.- Cursetistes:23.

Cicle de seguretat a muntanya.- Monitors/Instructors 8.-
Cursetistes 18.

Curs d'iniciació a l'escalada CIU (Llucmajor).-
Monitors/Instructors 8.- Cursetistes 14.

Pista d'aventura (Direcció General Joventut).-
Monitors/Instructors 2.- Cursetistes 52.

Exhibició d'escalada (Campos).- Monitors/Instructors 2.-
Cursetistes 21.

Col•laboració Mostra grups d'Esplai.- Monitors Instructors
3.- Cursetistes 32.

Col•laboració Servei de vacances Ajuntament de Palma.-
Monitors Instructors 2.- Cursetistes 45.

Exhibició d'escalada (Llubí).- Monitors Instructors 2.-
Cursetistes 10.

Curs iniciació a l'escalada a grup de voluntaris bombers de
Menorca.- Monitors instructors 2.- Cursetistes 6.

Curs iniciació a l'escalada a l'Institut Guillem Sagrera.-
Monitors instructors 3.- Cursetistes 10.

Curs iniciació a l'escalada a l'Institut núm. 7.-Monitors
instructors 4.- Cursetistes 12.
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Exhibició d'escalada camp Rafael Puelles.- Monitors
instructors 6.- Cursetistes 8.

Exhibició d'escalada al Cercle de Belles Arts.- Monitors
instructors 4.- Cursetistes 8.

Exhibició d'escalada Col•legi Scal.- Monitors instructors
2.- Cursetistes 8.

Curs de muntanyisme al curs d'esplai.- Monitors
instructors 6.- Cursetistes 14.

Organització sortides Institut Na Camel•la Manacor.-
Monitors instructors 4.- Cursetistes 25.

Organització sortides Institut Politècnic de Palma.-
Monitors instructors 4.- Cursetistes 20.

Organització sortides Institut Antoni Maura.- Monitors
instructors 4.- Cursetistes 26.

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 2193/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'escola de
perfeccionament tècnic de tennis.  (BOPIB núm. 35 de 22 de maig
del 1992).
 

La filosofia de les escoles esportives balears i dels
centres de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions,
de base, que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes
balears, sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment
de criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari,
que permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la
millora individual a partir de la implantació de mètodes unitaris
d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que
es fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la
qual cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la
gestió tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació
per part de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes
rectores dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció
General d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció
executiva dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora
de cada centre, que es compon de la representació de cadascuna
de les institucions signants del conveni i dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals
es desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció esportiva
municipal i la creació dels hàbits esportius correctes, duent a terme
l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre superior
a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a més
de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris i
possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen en
els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 13.

Menorca :1.

Campus estades: 14.

Tècnics : 6.

Total :  34.
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És una Escola Superior d'alta tecnificació i per tant sols
treballa amb un grup específic de talents, independent de la seva
illa d'origen.

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
X) 

A la pregunta RGE núm.2194/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí , relativa als alumnes que han assistit a l'escola de
perfeccionament tècnic de vela.  (BOPIB núm. 35 de 22 de maig
del 1992). 

L'Escola Balear de Vela, com a centre de formació
tècnica, creat a l'ampar del que disposa l'Ordre de 3-10-90, no
existeix.

L'Escola de Vela Calanova, és un centre de formació i
entrenament que se gestiona mitjançant un conveni entre el
Consejo Superior de Deportes i el Govern Balear, a través de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Com és conegut, l'Escola de Vela Calanova desenvolupa
molts de programes de formació, en campanyes concretes en les
quals a l'any 19921 i en el que va del 19922, Eivissa i Formentera
no ha sol•licitat cap programa.

Es de notar que l'Escola de Vela Calanova és una
estructura específica dins la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, amb autonomia pressupostària.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 2195/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'escola de
perfeccionament tècnic de gimnàstica.  (BOPIB núm. 35 de 22 de
maig del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels
centres de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions,
de base, que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes
balears, sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment
de criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari,
que permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la
millora individual a partir de la implantació de mètodes unitaris
d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que
es fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la
qual cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la gestió
tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació per part
de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes rectores
dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció General
d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció executiva
dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora de cada
centre, que es compon de la representació de cadascuna de les
institucions signants del conveni i dels consells insulars de Menorca
i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals es
desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció esportiva
municipal i la creació dels hàbits esportius correctes, duent a terme
l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre superior
a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a més
de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris i
possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen en
els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.
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Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base Nuclis: 37.

Total :  35.

Menorca i Eivissa i Formentera no han sol•licitat cap
jornada tècnica ni cap programa d'iniciació o perfeccionament.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 2196/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan Marí , relativa als alumnes que han assistit a l'escola de
perfeccionament tècnic de basketbol.  (BOPIB núm. 35 de 22 de
maig del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels
centres de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions,
de base, que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes
balears, sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment
de criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari,
que permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la
millora individual a partir de la implantació de mètodes unitaris
d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que
es fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la
qual cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la
gestió tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació
per part de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes
rectores dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció
General d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció
executiva dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora
de cada centre, que es compon de la representació de cadascuna
de les institucions signants del conveni i dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals
es desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció esportiva
municipal i la creació dels hàbits esportius correctes, duent a terme
l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre superior
a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

 B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a més
de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris i
possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen en
els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca. E. Base: 22 Nuclis:(3) 120.

Menorca: 35.

Campus estades: 60.

Total :  237.
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A Menorca s'ha creat el Centre Insular d'Iniciació Tècnica
al Bàsquet, dirigit tècnicament per l'Escola Balear de Bàsquet i
gestionat directament pel Consell Insular de Menorca, el qual té
com a objectiu implantar i desenvolupar en el seu àmbit el mètode
unitari d'iniciació al bàsquet, confeccionat pel professorat del
Centre Balear de Perfeccionament Tècnic del Bàsquet.

A Eivissa i Formentera no s'ha sol•licitat cap nucli ni cap
programa de seguiment, malgrat que el director tècnic de l'Escola
Balear està fent l'assessorament als entrenadors que ho han
sol•licitat, mitjançant un contacte directe i continuat.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.

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

 
Ordre de Publicació

AA) 
A la pregunta RGE núm. 2197/92, presentada pel Diputat

Sr. Joan Marí, relativa als alumnes que han assistit a l'escola de
perfeccionament tècnic de billar.  (BOPIB núm. 35 de  22 de maig
del 1992).

 La filosofia de les escoles esportives balears i dels
centres de perfeccionament tècnic és de procurar les condicions,
de base, que permetin el progrés del nivell tècnic dels esportistes
balears, sobretot en les edats bàsiques.

Per altra part, també es vol treballar per a l'establiment
de criteris unitaris de desenvolupament tècnic, d'àmbit comunitari,
que permetin desenvolupar i procurar la selecció de talents i la
millora individual a partir de la implantació de mètodes unitaris
d'iniciació.

Tota la tasca es desenvolupa respectant els criteris que
es fixen en les encomanes de gestió als consells insulars, per la
qual cosa és facultat d'aquests sol•licitar l'adhesió al programa, i
desenvolupar-lo al seu àmbit insular amb coordinació balear, o no
sol•licitar-la, i per tant, funcionar amb criteris propis.

El sistema de gestió és de concert/conveni amb les
federacions balears, de manera que aquestes desenvolupen la
gestió tècnica del centre a partir de l'aprovació de la programació
per part de la Direcció General d'Esports, a proposta de les juntes
rectores dels centres, malgrat que la coordinació institucional i les
convocatòries es desenvolupen des de l'àmbit de la Direcció
General d'Esports, la qual, d'acord amb el conveni, té la direcció
executiva dels centres, que exerceix mitjançant la Junta Rectora
de cada centre, que es compon de la representació de cadascuna
de les institucions signants del conveni i dels consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en aquelles escoles en les quals
es desenvolupen activitats específiques en els respectius àmbits
insulars.

Tots els centres de formació tècnica en l'àmbit de la
iniciació i el perfeccionament treballen en tres orientacions
fonamentals:

A) Creació de nuclis d'iniciació per a l'arrelament de
programes unitaris i metodologies iguals en la tasca d'iniciació,
estudiades des de la possibilitat de la connexió amb els programes
de tecnificació i com a mètode de coneixement d'estratègies de
formació convenient en els àmbits municipals, i com a element
d'aquesta d'instruments que permetin estendre la promoció
esportiva municipal i la creació dels hàbits esportius correctes,
duent a terme l'acció del programa de l'Esport per a l'Edat Escolar.

B) B.1. Desenvolupament dels plans de seguiment tècnic
específics, mitjançant la celebració de jornades tècniques, a les
quals assisteixen tots els esportistes que reuneixen els requisits
mínims previs, en la seva valoració medico-físico-tècnica i la
corresponent fitxa de seguiment.

Posteriorment es van desenvolupant les jornades, amb
regularitat oscil•lant, segons l'esport, en les quals es treballa la
millora tècnica dels seleccionats, essent aquests un nombre superior
a la composició de qualsevol selecció i/o equip.

B.2. L'assistència a les concentracions intercomunitàries
del programa "Deporte Infantil de Verano", en les quals participa
una selecció i 1 o 2 tècnics que s'indiquen en la plantilla de treball
i aporten la documentació d'aquesta tasca tècnica per a distribució
entre tots els tècnics balears.

C. La formació dels tècnics, mitjançant el
desenvolupament de cursets, jornades, clínics i stages tècnics, a més
de la celebració de campus específics dels mètodes unitaris i
possibilitar els camps de pràctiques dels monitors que se formen en
els cursets.

Programes desenvolupats:

1. Escola bàsica d'iniciació tècnica. Mètode unitari.

2. Pla de seguiment tècnic de valors. Jornades tècniques.

3. Concentracions tècniques de selecció.

4. Creació de nuclis d'àmbit local/municipal per a la
implantació dels mètodes unitaris creats.

5. Assistència a concentracions tècniques d'intercanvi.

6. Desenvolupament de campus, clínics i programes de
formació.

Participants durant el curs 19921/19922, malgrat que
encara no han finalitzat els programes:

Mallorca: Nuclis:(4) 62.

Menorca: 20.

Eivissa i Formentera: 24.

Total :  106.

Els 4 nuclis han estat els següents:

Muro 6.
Felanitx 6.
Petra 5.
Palma 45.

Els programes desenvolupats són:

I. Iniciació tècnica.
II. Seguiment i perfeccionament tècnic.

A Menorca i a Eivissa i Formentera, s'han desenvolupat
2 cursets a cada illa, d'iniciació.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons.
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Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 2206/92, presentada pel Diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a la formació professional i reciclatge.
(BOPIB núm. 35 de 22 de maig del 1992).
 

Dins l'any 19921, la Conselleria de Turisme no ha fet
cap activitat de reciclatge i formació professional de treballadors
de l'Hosteleria.

L'any 19922, l'IBATUR en col•laboració amb la
Associació de Restauració de la Petita i Mitjana Empresa de
Mallorca, ha dut a terme l'organització i el desenvolupament d'uns
cursos de formació i reciclatge de cuiners, en els quals fins en
aquests moments hi han participat 120 alumnes en la primera part,
desenvolupant-se la segona part dins els mesos d'octubre,
novembre i desembre, estant previst l'assistència de 120 alumnes
més, i essent el pressupost calculat per la totalitat dels esmentats
cursos de 13 milions de pessetes.

Palma, 15 de setembre del 19922.
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 2374/92, presentada pel Diputat
Sr. Pere Sampol, relativa al detall dels 42.600 milions reclamats al
Govern de l'Estat.  (BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992).
 

L'informe relatiu a la reclamació i l'annex a causa de
l'extensió queden dipositats al Registre General de l'Oficialia Major
a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 2393/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan López, relativa a la protecció rotulació i tancament de
jaciments arqueològics. (BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992).

 La Conselleria de Cultura, Educació i Esports dins el seu
programa de preservació i consolidació dels jaciments
arqueològics, du a terme cada any una campanya de neteja,
manteniment, senyalització i tancament dels jaciments
arqueològics mitjançant subvencions a les corporacions locals.

Així, i d'acord amb l'article 7 de la Llei 16/1985 del
patrimoni històric espanyol, els ajuntaments es comprometen a
mantenir en bones condicions el jaciment o els jaciments als quals
va destinada la subvenció.

La planificació de les actuacions que es puguin preveure
es fa previ seguiment de les cartes arqueològiques redactades i
segons les prioritats fixades per l'equip tècnic responsable de
l'elaboració d'aquestes cartes arqueològiques, tenint
primordialment en compte els acords de la Comissió Avaluadora
en matèria d'arqueologia i etnologia.

Els equips d'historiadors i arqueòlegs proposats amb
aquesta finalitat han rastrejat detingudament tots els paratges de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, i han realitzat un
inventari exhaustiu del patrimoni arqueològic de les Illes.

Sols hi manca la investigació de la serra de Tramuntana
de Mallorca, que es preveu que finalitzarà l'any 19924.

De moment, la Conselleria de Cultura ha aturat tots els
programes d'excavacions i d'investigacions fins que no s'hagin dut
a terme totes les cartes arqueològiques, exceptuant-ne les
excavacions d'urgència degudes a troballes de restes casuals a les
obres urbanes i d'altres d'aquests tipus, o bé les que són continuació
de les ja començades.

A MALLORCA:

Tancaments:

S'Illot a Sant Llorenç.
Ses Paísses d'Artà.
Cas Canar de Sencelles.
Son Coll Nou d'Algaida.
Es Pagos de Porreres.
Sa Coma de Sant Llorenç.
Son Real de Santa Margalida.
Son Bauló de Santa Margalida.
Son Fornés de Montuiri.
Na Guardis de Ses Salines.

Retolació: Ses Paísses d'Artà.

Protegits:

Pou Salat de Porreres.
Son Fornés a Montuiri.
Cova de Son Caulelles a Capdepera.
Talaiot de Baulenes a Porreres.
Talaiot des Gegants a Capdepera.
Pollentia a Alcudia.
Talaiot de Crist Rei a Selva.
Hospitalet a Manacor.
Navetes de Canyamel a Capdepera.
Sa Mesquida a Calvià.
Son Peretó a Manacor.
Can Jordi a Santanyí.
Talaiot de Son redó a Porreres.
Can Martorell a Pollença.

A MENORCA:

Vallats i retolats:

Trepucó.
Talatí de Dalt.
Trebalúger.
Binisafullet.
Biniac-La Argentina.
So Na Caçana.
Torralba den Salord a Alaior.
Torre den Gaumes.
Es Tudons.
Son Mercer de Baix.
Toraixa.
Rafal Rubí.
Cala Morell.
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Protegits:

Conjunt de Toraixa i Trebalúger.
Biniac oriental i occidental.
Son Na Caçana.
Son Mercer de Baix.
Cala Morell.

A EIVISSA I FORMENTERA:

Tancaments:

Pintures rupestres de ses Fontanelles.
Ses Païsses de Cala d'Hort de Sant Josep.
Es Cuieram.
Can Fita.
Ca Na Costa.
Can Blai.
Cap de Barbaria.

Consolidat i retolat: Es Cuieram.

Protegits:

Can Sorà.
Can Corda.
S'Argamassa a Santa Eulària.
Necròpolis Puig des Molins.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 2394/92, presentada pel Diputat
Sr. Joan López, relativa a la construcció d'habitatges de promoció
pública. (BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992).
 

Existeix la previsió d'adjudicar un total de 35 habitatges
de Promoció Pública en regim de lloguer.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila
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