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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la pregunta RGE núm. 3622/92, presentada pel Diputat
Sr. Ramon Orfila,  relativa a la valoració dels danys ocasionats pel
"cap de fibló" a Menorca (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992).

Les pluges no han fet mal en els boscs afectats pel "cap
de fibló".

Segons la valoració efectuada pels serveis tècnics
d'aquesta Conselleria, els danys sumen un import de 46.200.000
pessetes.

Les valoracions dels danys produïts per causes naturals
es fan d'ofici i de forma immediata ja que es tracta de saber amb
la màxima fiabilitat possible, la magnitud d'aquests danys abans
que es puguin reposar per part dels particulars afectats. Aquestes
valoracions tècniques es fan en tots els casos, independentment de
les decisions polítiques que pugui prendre el Govern de la CAIB
a fi de subvencionar, o no, la reposició dels esmentats danys.

Palma, 30 de novembre del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 3623/92, presentada pel Diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les sol•licituds dels afectats pel "cap de
fibló" a Menorca. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

 La Conselleria d'Agricultura i Pesca, fa les estimacions
de danys per causes naturals d'ofici i de forma immediata, ja que
una valoració feta setmanes després no seria correcta perquè els
danys podrien estar emmascarats per reposicions fetes
posteriorment.

Aquestes valoracions es fan, doncs, com a mesura
preventiva sempre i independentment del que decideix el Govern
sobre posteriors ajudes als afectats i també independentment de les
valoracions dels afectats, o altres institucions que estan en el seu
dret a actuar amb autonomia plena de la Conselleria o del mateix
Govern.

Ignoram, per tant, el que han pogut fer les altres
institucions que se citen a la pregunta i suggerim que el grup
sol•licitant es dirigeixi a aquestes per obtenir la resposta més
correcta.

Palma, 12 de novembre del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 3624/92, presentada pel Diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la reforestació de la zona afectada pel
"cap de fibló" a Menorca. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992).
 

La Conselleria d'Agricultura i Pesca és conscient del perill
que representa l'acumulació de vegetació destruïda pel "cap de
fibló" de Ferreries i Ciutadella.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la vegada que en
fomenta l'eliminació per part dels propietaris, prendrà mesures per
tal d'evitar que quedin restes de vegetals morts.

A l'àrea afectada la reforestació artificial es deixa fins que
es tingui la certesa que no es produirà de forma natural.

La partida econòmica seria d'uns 6 milions de pessetes,
partida 15002.531202.61100.

Palma, 30 de novembre del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 3645/92, presentada pel Diputat
Sr. Antoni Pallicer, relativa als projectes presentats davant la
Conselleria de Turisme per a la realització d'accions de promoció i
de millora de l'oferta turística d'acord amb el "Plan Futures".
(BOPIB núm. 53 de 12 de novembre del 1992).
 

Adjunt remet relació de sol•licituts presentades per acollir-
se al Pla Marc de Competitivitat, d'acord amb l'Ordre del dia de 19
d'agost del 1992 (BOE núm. 205, de data 26 d'agost) (Annex 1) i
relació de sol•licituts de Promoció i Comercialització del Pla Marc
de Competitivitat, d'acord amb l'Ordre del dia de 19 d'agost del
1992 (BOE núm. 210 de data 1 de setembre) (Annex 2).

Palma, 4 de desembre del 1992
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

A causa de l'extensió, la documentació esmentada queda
dipositada al Registre de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 3655/92, presentada pel Diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la participació del Conseller d'Indústria
en un acte organitzat pel Partit Popular. (BOPIB núm. 53 de 12 de
novembre del 1992).

 Es norma d'aquest Conseller aceptar generalment les
invitacions que li facin.

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 3738/92, presentada pel Diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a les actuacions de la Conselleria
d'Agricultura referents al "cap de fibló" de Menorca. (BOPIB núm.
54 de 19 de novembre del 1992).
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Col•laborar amb els propietaris forestals en la neteja dels
boscs afectats pel fibló.

Palma, 23 de desembre del 1992
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 3812/92, presentada pel Diputat
Sr. Vicent Tur, relativa a les accions que pensa emprendre la
Conselleria d'Agricultura davant els danys provocats per les recents
pluges torrencials al cap d'Eivissa. (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

La Conselleria d'Agricultura, com sempre, adoptarà els
acords que el Consell de Govern prengui davant el cas.

Palma, 11 de desembre del 1992
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 3826/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de servei domèstic a Palma.  (BOPIB núm. 55 de
26 de novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 4 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 3827/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de pastisseria.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).

 

No consta en els arxius de la Comissió Interdepartamental
de la Dona cap programa de formació ocupacional per a dones
desenvolupat per aquesta Comissió en col•laboració amb l'INEM.
El seguiment ocupacional correspon a l'INEM en l'àmbit de les
seves competències. No obstant per part de la Direcció General de
Foment de l'Ocupació i Acció Formativa es té previst realitzar
aquest procés de seguiment ocupacional dels alumnes que afectin
accions de formació depenents de l'esmentada Direcció General. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 3828/92, presentada  per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs de cambrera.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre
del 1992).
 

No consta en els arxius de la Comissió Interdepartamental
de la Dona cap programa de formació ocupacional per a dones
desenvolupat per aquesta Comissió en col•laboració amb l'INEM.
El seguiment ocupacional correspon a l'INEM en l'àmbit de les
seves competències. No obstant per part de la Direcció General de
Foment de l'Ocupació i Acció Formativa es té previst realitzar
aquest procés de seguiment ocupacional dels alumnes que afectin
accions de formació depenents de l'esmentada Direcció General. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 3829, presentada per la Diputada
Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a les dones,
curs d'agent de desenvolupament local.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).

No consta en els arxius de la Comissió Interdepartamental
de la Dona cap programa de formació ocupacional per a dones
desenvolupat per aquesta Comissió en col•laboració amb l'INEM.
El seguiment ocupacional correspon a l'INEM en l'àmbit de les
seves competències. No obstant per part de la Direcció General de
Foment de l'Ocupació i Acció Formativa es té previst realitzar
aquest procés de seguiment ocupacional dels alumnes que afectin
accions de formació depenents de l'esmentada Direcció General. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 3830/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs de navegació i manteniment de petites embarcacions.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
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No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 1 dona.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 3831/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de directors de petites empreses.  (BOPIB núm. 55
de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 4 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 3832/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs d'auxiliar d'ajuda a domicili a l'àmbit de l'illa
d'Eivissa.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 14 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 3833/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs de monitora de temps lliure a l'àmbit de l'illa
d'Eivissa.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 1 dona.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 3834/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs de treballadora familiar a l'àmbit de l'illa d'Eivissa.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
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No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 10 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 3835/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de jardineria a Campos.  (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament a
l'àmbit territorial de Campos. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 3836/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de treball familiar a Campos.  (BOPIB núm. 55
de 26 de novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 3837/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de recepcionista a Manacor.  (BOPIB núm. 55 de
26 de novembre del 1992).

 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 6 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 3838/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa de formació per a
l'ocupació de dones, curs de secretaria d'oficina immobiliaria a
Manacor.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament a
l'àmbit territorial de Manacor. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 3839/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs d'auxiliar de tercera edat a Manacor.  (BOPIB núm.
55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 9 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut
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Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 3840/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs d'animadora turística.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 11 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 3841/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de secretaria de direcció.  (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 5 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 3842/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs d'ofici de fer xapes.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 0 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 3843/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs de venedora de comerç.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 12 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut
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Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 3844/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs d'operadors d'ordinadors.  (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 10 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 3845/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs d'edició d'informàtica d'impressió.  (BOPIB núm.
55 de 26 de novembre del 1992).

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 8 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 3846/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs d'auxiliar de productes alimentaris.  (BOPIB núm. 55
de 26 de novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 3847/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs de gestió hotelera ordinador.  (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 6 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 3848/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs d'informàtica gestió associació de veïns.  (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys
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Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 9 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 3849/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de disseny art final.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 1 dona.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 3850/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de disseny gràfic publicitari.  (BOPIB núm. 55 de
26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 4 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 3851/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs d'informàtica tècnic d'empresa.  (BOPIB núm. 55 de
26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 10 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 3852/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per a
les dones, curs d'anglès professional.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys
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Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 12 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 3853/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al programa ocupacional per
a les dones, curs de comandaments intermedis per a la CEE.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 14 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 3854/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de marketing a l'àmbit de Manacor.   (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 7 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 3855/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs d'animadora turística a l'àmbit de Manacor.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 3 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 3856/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs d'informàtica de paquets integrats a l'àmbit de
la Mancomunitat del Raiguer.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre
del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.
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En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 7 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 3857/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de jardineria a l'àmbit de la Mancomunitat del
Raiguer.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 4 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 3858/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de gestió de control informàtic d'empreses a
l'àmbit de la Mancomunitat del Raiguer.  (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 5 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 3859/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de venedora immobiliària.  (BOPIB núm. 55 de
26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 3 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 3860/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs d'animadora turística a l'àmbit de l'illa de
Menorca. (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys
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Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 5 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AR) 

A la pregunta RGE núm. 3861/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs de gestió de control informàtic a empreses
a l'illa de Menorca.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del
1992).

 No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament a
l'àmbit territorial de l'illa de Menorca.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AS) 

A la pregunta RGE núm. 3862/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs d'expertes en avaluació d'impacte
ambiental a l'àmbit de Calvià. (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre
del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 5 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AT) 

A la pregunta RGE núm. 3863/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs de recursos humans. (BOPIB núm. 55 de
26 de novembre del 1992).

 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 9 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AU) 

A la pregunta RGE núm. 3864/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs de gestió financera. (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 6 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AV) 

A la pregunta RGE núm. 3865/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs de documentalista. (BOPIB núm. 55 de 26
de novembre del 1992).

 



B.O.P.I.B. Núm.74 - 25 de març del 1993 2343

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 16 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AX) 

A la pregunta RGE núm. 3866/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la formació per a
l'ocupació de dones, curs de treballadora familiar a l'àmbit de la
Mancomunitat del Pla. (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del
1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 16 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AY) 

A la pregunta RGE núm. 3867/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de gestió d'empreses
informatitzades.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AZ) 

A la pregunta RGE núm. 3868/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de control informatització d'empreses
a l'àmbit territorial de Palma.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre
del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament a
l'àmbit territorial de Palma.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BA) 

A la pregunta RGE núm. 3869/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de tècnic modelista de la pell a l'àmbit
territorial de Palma.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del
1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament a
l'àmbit territorial de Palma.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BB) 

A la pregunta RGE núm. 3870/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs d'auxiliar de la tercera edat a Palma.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

 No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys
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Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 11 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BC) 

A la pregunta RGE núm. 3871/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de sastreria d'espectacles a Palma.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 10 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BD) 

A la pregunta RGE núm. 3872/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de luminotècnia d'espectacles a
Palma.  (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 5 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BE) 

A la pregunta RGE núm. 3873/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs d'alemany per a guies.  (BOPIB núm.
55 de 26 de novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BF) 

A la pregunta RGE núm. 3874/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de fotomecànica offsset.  (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

 No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona la seva posada en funcionament.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BG) 

A la pregunta RGE núm. 3875/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa als programes de cursos pel
professorat de formació per l'ocupació.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).

 No existeix un conveni amb la Universitat de les Illes
Balears, la Conselleria de Cultura i la Conselleria de Treball, per tal
d'impartir un programa de cursos pel professorat de formació per
l'ocupació, relacionat amb el compliment dels plans d'igualtat de la
Comissió Interdepartamental de la Dona.

El que sí existeix és la voluntat entre la Conselleria de
Treball i Transports i la Universitat de les Illes Balears d'iniciar
mitjançant conveni, accions de formació de formadors. Aquest
projecte s'està estudiant per les parts.

Palma, 23 de desembre del 1992
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS
Llorenç Oliver i Quetglas
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Ordre de Publicació
BH) 

A la pregunta RGE núm. 3876/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa de formació
per a l'ocupació de dones, curs de mecànica d'automòbil a Palma.
(BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del 1992). 

No consten en els arxius existents a la Comissió
Interdepartamental de la Dona els programes de formació
ocupacional sol•licitats com a programes exclusivament per a
dones. Dels cursos fets fins ara i gestionats pel Govern Balear
mitjançant la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa cofinançats pel Fons Social Europeu i que coincideixen
en la gran majoria amb els que interessen a les Diputades han
resultat aptes:

303 dones menors de 25 anys
262 dones majors de 25 anys

Tot això s'ha fet d'acord amb el respecte al principi
d'igualtat de tracte entre els homes i les dones evitant qualsevol
discriminació en l'accés a la formació ocupacional, criteris que
comparteixen tots els actuals membres de la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

En relació al curs sol•licitat s'ha impartit amb la
assistència de 0 dones.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut
 

Ordre de Publicació
BI) 

A la pregunta RGE núm. 3877/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de jardineria.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

No consta en els arxius de la Comissió
Interdepartamental de la Dona cap programa de formació
ocupacional per a dones desenvolupat per aquesta Comissió en
col•laboració amb l'INEM. El seguiment ocupacional correspon
a l'INEM en l'àmbit de les seves competències. No obstant per part
de la Direcció General de Foment de l'Ocupació i Acció
Formativa es té previst realitzar aquest procés de seguiment
ocupacional dels alumnes que afectin accions de formació
depenents de l'esmentada Direcció General. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BJ) 

A la pregunta RGE núm. 3878/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de casa d'oficis conservació natura.  (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

 

No consta en els arxius de la Comissió Interdepartamental
de la Dona cap programa de formació ocupacional per a dones
desenvolupat per aquesta Comissió en col•laboració amb l'INEM.
El seguiment ocupacional correspon a l'INEM en l'àmbit de les
seves competències. No obstant per part de la Direcció General de
Foment de l'Ocupació i Acció Formativa es té previst realitzar
aquest procés de seguiment ocupacional dels alumnes que afectin
accions de formació depenents de l'esmentada Direcció General. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BK) 

A la pregunta RGE núm. 3879/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al programa ocupacional
per a les dones, curs de cuinera.  (BOPIB núm. 55 de 26 de
novembre del 1992).
 

No consta en els arxius de la Comissió Interdepartamental
de la Dona cap programa de formació ocupacional per a dones
desenvolupat per aquesta Comissió en col•laboració amb l'INEM.
El seguiment ocupacional correspon a l'INEM en l'àmbit de les
seves competències. No obstant per part de la Direcció General de
Foment de l'Ocupació i Acció Formativa es té previst realitzar
aquest procés de seguiment ocupacional dels alumnes que afectin
accions de formació depenents de l'esmentada Direcció General. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BL) 

A la pregunta RGE núm. 3909/92, presentada pel Diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a suport a programes de ràdio emesos en
la nostra llengua. (BOPIB núm. 57 de 9 de desembre del 1992).
 

Referent a la pregunta sobre suport a programes de ràdio
emesos en la nostra llengua informam que:

1.- Cap emissora de ràdio de les Illes Balears emet en
català llevat de Radio Nacional d'Espanya, a través de Radio 1 i
Radio 5, però Radio 1 només emet 78 minuts al dia, integrament
d'informació, reduïts a 60 els caps de setmana.

Radio 5 emet 5 hores els dies laborables, temps que es
redueix a 2 hores els dissabtes.

El Govern Balear, a través de la Direcció General de
Joventut de la Conselleria Adjunta a la Presidència, va promoure el
naixement de "Radio Jove" tant a Mallorca com a Menorca. La
programació d'aquesta emissora és la següent:

Mallorca: Dill. a Div. 20,00 h. a 24,30 h. 100% en català.
          Dissabte 14,00 h. a 16,00 h. 100% en català.

Menorca: Dill. a Div. 19,00 h. a 20,00 h. 100% en català.
         Dissabte no hi ha programació.
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"Radio Jove" emet a Mallorca a través d'Antena-3
Internacional, des del 29-01-1988 ininterrompudament.

L'emissió de Menorca, també sense cap interrupció, va
començar el 14-02-1989, a través d'Antena-3.

Ordre de Publicació
BM) 

A la pregunta RGE núm. 4533/92, presentada pel Diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a quins són els plans de la Conselleria
d'Agricultura per instalar esculls artificials durant els propers 4
anys. (BOPIB núm. 57 de 9 de desembre del 1992).
 

La planificació del programa general d'adequació de la
franja costanera litoral de les Illes Balears es va iniciar l'any 1989
amb el programa plurianual finalitzat l'any 1991.

El pressupost de 1993 inclou tan sols una partida
destinada a l'elaboració i tramitació, així com preparar la
documentació de cofinançació dels projectes de 2 biotops
artificials a Menorca, concretament un al sud de Ciutadella i un
altre a l'est de Fornells, en espera de poder disposar d'una partida
pressupostària per a la construcció i fondeig dels mateixos.

Queda pendent pels anys 1994 i 1995 el litoral est de
l'illa de Mallorca i les badies d'Alcúdia i Pollença, dins del pla
general previst a 1989.

Palma, 9 de desembre del 1992

Ordre de Publicació
BN) 

A la pregunta RGE núm. 4606/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa a curs o seminari sobre
psicologia de la venda, previst en el programa de formació de la
dona. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).
 

En relació al curs o seminari sobre psicologia de la
venda, i segons consta als arxius de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, es va subvencionar per part de la
Conselleria de Comerç i Indústria al sindicat USO un curs de
trenta hores de duració i una assistència de 14 alumnes del 04 al
22 de maig.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

 
Ordre de Publicació

BO) 
A la pregunta RGE núm. 4607/92, presentada per la

Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al curs o seminari sobre
planificació fiscal d'empresa, previst en el programa de formació de
la dona.  (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona l'organització d'un curs sobre
planificació fiscal d'empresa.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BP) 

A la pregunta RGE núm. 4608/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al curs o seminari sobre direcció
comercial en el programa de formació de la dona.  (BOPIB núm. 58
de 21 de desembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona l'organització d'un curs sobre
direcció comercial.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BQ) 

A la pregunta RGE núm. 4609/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa a curs o seminari sobre
comunicació i atenció al client, previst al programa de formació de
la dona. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

 En relació al curs o seminari sobre comunicació i atenció
al client i segons consta als arxius de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, es va subvencionar per part de la
Conselleria de Comerç i Indústria a Palma de Mallorca un curs
impartit per AFEDECO titulat "atenció al client", amb una duració
de 20 hores i assistència de 20 alumnes del 26-10-92 fins al 06-11-
92. Així mateix a Eivissa i Formentera es va subvencionar un curs
per la meritada conselleria fet per la PIME titulat "vendes i atenció
al client", amb una duració de 16 hores i assistència de 17 alumnes
del 17 fins al 19 de novembre del 1992.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BR) 

A les preguntes RGE núms. 4610/92 i 46/13/92, presentades
per la Diputada Sra. Teresa Riera, relatives a accions per
reestructurar els serveis d'ajuda i els centres d'acollida per tal que
s'adaptin a la situació de les prostitutes. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).
 

Referent a la pregunta sobre les accions de la Comissió
Interdepartamental de la Dona per a reestructurar el servei d'ajuda
a les prostitutes, s'ha impulsat el funcionament del Centre d'Acollida
i Orientació de la Dona, ubicat al "Barrio Chino" i gestionat per
Cáritas.

Les característiques de la dona atesa en el centre són les
següents: prostitució, droga, prostituïdes majors, joves drogaadictes
que s'encaminen a la prostitució com a sortida fàcil per a fer diners.

Els objectius del centre són intentar cercar una sortida a
la jove drogaadicta implicada en la delinqüència i prostitució,
mantenir punts de referència per a frenar el seu procés de
marginació social, i donar una resposta vàlida i eficaç a la demanda
de la prostituïda i ajudar-la a la seva integració social.
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El centre és atès per una psicòloga, una assistent social
i dues educadores voluntàries. Els serveis que se presten son els
d'acollida, informació i atenció social, tallers d'ocupació; higiene,
salut i planificació familiar, cura dels fills, guardaries i menjador,
assessoria fiscal, laboral i sanitària.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BS) 

A la pregunta RGE núm. 4611/92, presentada per la
Diputada Sra. Teresa Riera, relativa al servei que ofereix el centre
d'assistència a la dona.  (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).
 

El Centre d'Assistència a la Dona, com el d'atenció a la
Tercera Edat i els de Minusvàlids, no té estructura com a centre
propi, ja que la comunitat autònoma no disposa de mitjans humans
i materials per a dedicar un servei específic a la dona.

Quan la Llei d'Acció Social o el "Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona" es refereixen al Servei Social
d'assistència a la dona ho fa en termes genèrics de prestació de
serveis com succeeix amb els centres socials Son Roca i Verge de
Lluc, o a través de la col•laboració amb entitats sense fi de lucre
com residències juvenils, Cáritas, pisos d'acollida, etc., per als que
existeixen convenis, subvencions i una tasca d'informació i
orientació.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BT) 

A la pregunta RGE núm. 4629/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa als serveis que ofereixen
els centres socials de Son Roca i Verge de Lluc.  (BOPIB núm. 58
de 21 de desembre del 1992).
 

Els Centres Socials de Son Roca i Verge de Lluc,
adscrits a la Direcció General d'Acció Social de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, són centres d'atenció primària i, per
tant, atenen al conjunt de la població en general, sense diferenciar
entre homes i dones, si bé un percentatge molt elevat d'usuaris es
el col•lectiu de les dones.

Els serveis que ofereixen els centres són:

- Informació.
- Orientació.
- Tramitació de documentació.
- Derivació a altres centres.
- Seguiment en els casos que ho requereixin.

Durant l'any 1992 s'han atès 3.000 casos, el 80% dels
quals han estat dones. No es considera adequat especificar noms,
tractaments i seguiments, perquè es tracta d'una informació
reservada i confidencial.

El personal que treballa a ambdós centres el forma: tres
assistents socials, ajudades per dos educadors de carrer, a través
d'un conveni amb l'entitat GREC.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BU) 

A la pregunta RGE núm. 4638/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al curs o seminari sobre
publicitat previst en el programa de formació de la dona.  (BOPIB
núm. 58 de 21 de desembre del 1992).
 

En relació al curs o seminari sobre publicitat i segons
consta als arxius de la Comissió Interdepartamental de la Dona, es
va subvencionar un curs per part de la Conselleria de Comerç i
Indústria, impartit per AFEDECO titulat "Promoció i publicitat"
d'una duració de 26 hores i una assistència de 20 alumnes, el dit curs
es va impartir del 26-10-92 fins al 06-11-92.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BV) 

A la pregunta RGE núm. 4639/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al curs o seminari sobre
formació de venedores, previst en el programa de formació de la
dona.   (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents de la Comissió
Interdepartamental de la Dona l'organització d'un curs sobre
formació de venedors.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BX) 

A la pregunta RGE núm. 4640/92, presentada per la
Diputada Sra. Encarna Magaña, relativa al curs o seminari sobre
directors de la petita i mitjana empresa, previst en el programa de
formació de la dona.   (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).
 

En relació al curs o seminari sobre directores de la petita
i mitjana empresa segons consta als arxius de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, es va subvencionar un curs per part
de la Conselleria de Comerç i Indústria a la CAEB de setze hores de
duració i una assistència de 34 alumnes, el dit curs va tenir lloc del
17 de febrer al 19 de maig del 1992 a Palma de Mallorca.

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA

Maria Rosa Estaràs i Ferragut
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Ordre de Publicació
BY) 

A la pregunta RGE núm. 4744/92, presentada pel Diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de la
Conselleria de la Funció Pública. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).
 

1r.- La quantitat destinada per la Conselleria de la
Funció Pública a despeses de publicitat durant l'any 1992 ha estat
de dues-centes deset mil cent vint pessetes (217.120 pessetes) per
la publicació en premsa de la convocatòria d'una plaça vacant del
Cos Superior de l'Administració (Escala Lletrats en règim
d'interinitat).

2n.- L'empresa adjudicatària va ser l'Agència de
Publicitat "Clave" (CIF. A07268782).

3r.- Es va realitzar per adjudicació directa.

Palma, 13 de gener del 1993
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PUBLICA
José Antonio Berastain Diez

Ordre de Publicació
BZ) 

A la pregunta RGE núm. 4747/92, presentada pel Diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses en publicitat de la
Conselleria de Treball. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).
 

La quantitat destinada per la Conselleria de Treball i
Transports a despeses de publicitat durant l'any 1992 va pujar a un
milió sis-centes trenta-sis mil cinc-centes sis pessetes (1.636.506
pessetes).

Les empreses a les quals ha estat adjudicada la publicitat
són:

- Imagen de Publicidad y Marketing, SA.

- Malla Publicidad, SA.

- Mediterránea Internacional de Publicidad, SA.

No s'ha tingut en compte un criteri concret a l'hora de
l'adjudicació. En la majoria dels casos ha prevalgut la necessitat
i/o la urgència de les actuacions.

Palma, 13 de gener del 1993
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS
Llorenç Oliver i Quetglas

Ordre de Publicació
CA) 

A la pregunta RGE núm. 4776/92, presentada pel Diputat
Sr. Albert Moragues, relativa al control sanitari dels conills.
(BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).
 

1r.- Els conills com a tal espècie no estan sotmesos a
campanyes de sanejament ramader perquè no es donen en aquesta
espècie les circumstàncies que es donen en altres (malalties de
curs inaparent, forma subclínica, etc).

2n.- Quan en una granja cunícula es detecta algun procés
infecciós o parasitari intern i extern, en cas de ser de declaració
obligatòria segons el Reglament d'Epizooties, el veterinari clínic, té
el deure de comunicar-ho al Servei de Ramaderia, el qual adoptarà
les mesures previstes en el Reglament vigent esmentat.

3r.- En el cas de fer-se una repoblació de vedat per part
del Servei de Conservació de la Natura, només es permet l'amollada
de conills certificats sanitariament amb l'exigència de la
corresponent guia sanitària.

Palma, 7 de gener del 1993
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
CB) 

A la pregunta RGE núm. 4779/92, presentada pel Diputat
Sr. Albert Moragues, relativa als beneficis del programa 5B de la
CEE per a les Illes Balears.  (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).
 

En el moment present encara no s'han produït les
converses  a que fa referència la pregunta.

Palma, 4 de gener del 1993
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

  
 



B.O.P.I.B. Núm.74 - 25 de març del 1993 2349



2350 B.O.P.I.B. Núm.74 - 25 de març del 1993



B.O.P.I.B. Núm.74 - 25 de març del 1993 2351



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


