
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm.33/28 30 de març del 1993 III Legislatura Núm.76  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 2565/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a la política en defensa del patrimoni 2381

B) A la pregunta RGE núm. 2566/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les competències en educació. 2381
 

C) A la pregunta RGE núm. 2595/92, presentada pel diputat Sr. Joan López, relativa a la redacció bilingüe dels impresos de la
Conselleria de Turisme. 2381

 
D) A la pregunta RGE núm. 2598/92, presentada per la Diputada Sra. Maria Antònia Vadell, relativa a l'informe sobre l'expropiació

del Camí de Cala Varques. 2381
 

E) A la pregunta RGE núm. 2603/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a la participació en l'elecció de Mister Balears.
2382

 
F) A la pregunta RGE núm. 2618/92, presentada pel diputat Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 751100 de

la Conselleria de Turisme. 2382
 

G) A la pregunta RGE núm. 2623/92, presentada pel diputat Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 453005 de
la Conselleria de Cultura Educació i Esports. 2382

 
H) A la pregunta RGE núm. 2665/92, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a l'aplicació de la Logse al Conservatori de

Música. 2382
 

I) A la pregunta RGE núm. 2679/92, presentada pel diputat Sr. Valentí Valenciano, relativa a la relació dels treballs realitzats amb
càrrec a la generació de crèdit 190/92. 2382

 
J) A la pregunta RGE núm. 2680/92, presentada pel diputat Sr. Valentí Valenciano., relativa al canvi de destí d'ajudes a empreses

per subvencions de Presidència a la modificació de crèdit 183/92. 2383
 



2378 B.O.P.I.B. Núm.76 - 30 de març del 1993

K) A la pregunta RGE núm. 2684/92, presentada pel diputat Sr. Valentí Valenciano, relativa als beneficiaris de la subvenció amb
càrrec de la transferència 76/92. 2383

 
L) A la pregunta RGE núm. 2687/92, presentada pel diputat Sr. Valentí Valenciano, relativa a la desviació de fons a inversions

industrials de modificació de crèdit 187/91. 2383
 

M) A la pregunta RGE núm. 2774/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les entitats col•laboradores amb programes
del Fons Social Europeu. 2383

 
N) A les preguntes RGE núms. 2816/92 a la 2837/92, presentades pel diputat Sr. Francesc Triay, relativa a la gestió econòmica durant

l'any 1990 i 1991 de l'embarcador en règim de concessió de : Cala Canutells, Cala Sant Esteva, Cala Latzaret, Cala Llonga, Es
Grao, Sa Nitja, Ses Fontanelles, Cala Morell, Cala'n Forcat, S'Estany des peix, Es Codolar. 2383

 
O) A la pregunta RGE núm. 2848/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa als ajuts en matèria d'educació infantil. 2383

 
P) A la pregunta RGE núm. 2853/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les exposicions a Sa Llonja. 2384

 
Q) A la pregunta RGE núm. 2854/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra , relativa a les activitats de la filmoteca. 2384

 
R) A la pregunta RGE núm. 2855/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a l'homenatge a Joan Mas. 2384

 
S) A la pregunta RGE núm. 2856/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les projeccions d'"El secreto de la Pedriza".

2384
 

T) A les preguntes RGE núms. 2909/92 a la 2922/92; i de la 2933/92 a la 2940/92,presentades pel diputat Sr. Francesc Triay, relatives
a la gestió econòmica durant l'any 1990 i 1991 dels escars en règim de concessió de : S'Illot, Cala Deià, Cala Galdana,
Binisafuller, Caló des Fust, Cala Binibeca, Biniancolla, Port des Canonge, Cala Alcaufar, S'Algar i Cala Portixol. 2385

 
U) A la pregunta RGE núm. 2992/92, presentada pel diputat Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma 751200

de la secció 12 Turisme. 2385
 

V) A la pregunta RGE núm. 2998/92, presentada pel diputat Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma 533200,
conservació i millora del medi natural, a la Secció 15 Agricultura i Pesca. 2385

 
X) A la pregunta RGE núm. 2999/92, presentada pel diputat Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma 711100

millora dels serveis a la Secció 15 Agricultura i Pesca. 2385
 

Y) A la pregunta RGE núm. 3011/92, presentada pel diputat Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma 724100
promoció industrial, a la Secció 20 Comerç i Indústria. 2385

 
Z) A la pregunta RGE núm. 3122/92, presentada pel diputat Sr. Pere Sampol, relativa a les subvencions a distintes entitats. 2385

 
AA) A la pregunta RGE núm. 3178/92, presentada pel diputat Sr. Albert Moragues, relativa a l'electrificació i camins rurals. 2386

 
AB) A la pregunta RGE núm. 3269/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa al suport a les televisions locals. 2386

 
AC) A la pregunta RGE núm. 3271/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a la gestió del "handling" de l'aeroport. 2386

 
AD) A la pregunta RGE núm. 3274/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra,  , relativa a les lleis que retallen l'autonomia de les

Illes Balears. 2386
 

AE) A la pregunta RGE núm. 3275/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa als decrets que retallen l'autonomia de les
Illes Balears. 2386

 
AF) A la pregunta RGE núm. 3289/92, presentada pel diputat Sr. Albert Moragues, relativa a les subvencions que s'han otorgat a les

associacions de criadors de bestiar de les Illes Balears. 2387
 

AG) A la pregunta RGE núm. 3290/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les transferències corrents a la Fundació
Olles Balears i a l'empresa Joan Taix. 2387

 



B.O.P.I.B. Núm.76 - 30 de març del 1993 2379

AH) A la pregunta RGE núm. 3291/92, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la relació de llocs de feina coberts
d'acord amb el Decret 39/92 a les illes d'Eivissa i Formentera. 2387

 
AI) A la pregunta RGE núm. 3394/92, presentada pel diputat Sr. Damià Pons, relativa a la relació de subvencions de la Conselleria

de Cultura amb la finalitat d'adquirir llibres de text escolar. 2387
 

AJ) A la pregunta RGE núm. 3395/92, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les sol•licituds acollides al Decret
d'ordenament de l'oferta turística complementaria. 2388

 
AK) A la pregunta RGE núm. 3398/92, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la manca de recaptació dins el

Foment de Turisme d'institucions o entitats locals. 2388
 

AL) A la pregunta RGE núm. 3399/92, presentada pel diputat Sr. Joan Marí, relativa a les inspeccions que s'han realitzat a
establiments turístics d'Eivissa i Formentera a efectes de l'aplicació de modernització d'establiments turístics. 2388

 
AM) A la pregunta RGE núm. 3457/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les subvencions a les cases regionals. 2388

 
AN) A la pregunta RGE núm. 3458/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats dirigides a escoles. 2389

 
AO) A la pregunta RGE núm. 3459/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats dirigides a Apas. 2389

 
AP) A la pregunta RGE núm. 3511/92, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a l'ajuda a sales cinematogràfiques

de baixa rentabilitat. 2389
 

AQ) A la pregunta RGE núm. 3512/92, presentada per la diputada Sra. Teresa Riera, relativa als joves que s'han beneficiat dels cursos
d'idiomes ofertats per la Direcció General de Joventut l'estiu del 1992. 2390

 
AR) A la pregunta RGE núm. 3535/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serrat, relativa a la defensa de la família. 2390

 
AS) A la pregunta RGE núm. 3536/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a la lluita contra la pobressa. 2390

 
AT) A la pregunta RGE núm. 3538/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats de la Comissió

Interdepartamental de la Dona. 2390
 

AU) A la pregunta RGE núm. 3540/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa als criteris respecte al projecte de nova
presó. 2391

 
AV) A la pregunta RGE núm. 3546/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa al museu d'Art Contemporani de

Valldemossa. 2391
 

AX) A la pregunta RGE núm. 3547/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a parc mòbil de l'administració de la CA.
2391

 
AY) A la pregunta RGE núm. 3548/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa a l'oferta complementària hotelera. 2391

 
AZ) A la pregunta RGE núm. 3552/92, presentada pel diputat Sr. Sebastià Serra, relativa als projectes al Pla de competitivitat. 2392

 
BA) A la pregunta RGE núm. 3564/92, presentada pel diputat Sr. Ramon Orfila, relativa a la vigència de l'encomana de gestió

ordinària d'agricultura i pesca al Consell Insular de Menorca. 2392
 

BB) A la pregunta RGE núm. 3588/92, presentada per la diputada Sra. Teresa Riera, relativa a la creació del Banc de Dades sobre
recursos socials de la dona. 2392

 
BC) A la pregunta RGE núm. 3589/92, presentada per la diputada Sra. Teresa Riera, relativa al Pla de difusió del principis igualitaris

entre sexes. 2393
 

BD) A la pregunta RGE núm. 3590/92, presentada pel diputat Sra. Teresa Riera, relativa a les mesures preses per evitar que la dona
no quedi discriminada a l'hora d'accedir a la cultura. 2393

 



2380 B.O.P.I.B. Núm.76 - 30 de març del 1993

BE) A la pregunta RGE núm. 3591/92, presentada per la diputada Sra. Teresa Riera, relativa al fons documental històric de les dones
de les Illes Balears. 2393

 
BF) A la pregunta RGE núm. 3592/92, presentada per la diputada Sra. Teresa Riera, relativa a la campanya de concienciació per fer

positiu un comportament no discriminatori. 2393
 

BG) A la pregunta RGE núm. 3596/92, presentada pel diputat Sra. Teresa Riera, relativa a les reunions i acords de la Comissió
Interdepartamental de la Dona. 2393

 
BH) A la pregunta RGE núm. 3609/92, presentada pel diputat Sra. Teresa Riera, relativa a les accions que la Comissió

Interdepartamental de la Dona considera necessàries per dur a terme el programa d'atenció de la dona en la vessant preventiva.
2394

 
BI) A la pregunta RGE núm. 3610/92, presentada pel diputat Sra. Encarna Magaña, relativa a les accions que la Comissió

Interdepartamental de la Dona considera necessàries per dur a terme el programa d'atenció de la dona en la seva vessant
educativa. 2394

 
BJ) A la pregunta RGE núm. 3611/92, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les accions que la Comissió

Interdepartamental de la Dona considera necessàries per dur a terme el programa d'atenció de la dona en la seva vessant
assistencial. 2394

 
 



B.O.P.I.B. Núm.76 - 30 de març del 1993 2381

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la pregunta RGE núm. 2565/92, presentada pel diputat

Sr. Sebastià Serra, relativa a la política en defensa del patrimoni
(BOPIB núm. 43 de 3 de setembre del 1992).

Pel que fa a la primera part de la pregunta he de
respondre que no podem parlar de canvis per millorar la defensa
del patrimoni històric; el que està previst és mantenir el programa
dissenyat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per a
la defensa del patrimoni històrico-artístic.

Atès que per tal de defensar el patrimoni històric és
essencial conèixer-lo, la Conselleria de Cultura, ha procedit a la
realització de l'inventari arqueològic de les illes, de l'inventari de
béns mobles i de béns immobles, de l'inventari dels molins
fariners de vent i de l'inventari de les creus de terme. Gràcies a
tota aquesta recopilació d'informació disposam dels coneixements
indispensables per a programar les actuacions en defensa del
patrimoni històrico-artístic.

Fruïts d'aquests treballs i de la coordinació que es vol
mantenir amb els ajuntaments de les illes, la Conselleria de
Cultura va crear per decret una xarxa de tècnics de patrimoni
històric a la Comunitat Autònoma. Aquesta serà una de les eines
més importants per tal de recaptar informació i de canalitzar
solucions consensuades entre cada ajuntament i la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports.

Pel que fa a la segona part de la pregunta, vull
manifestar que tots els projectes s'obres dels municipis de Deià i
de Valldemossa han de passar per la Comissió del Patrimoni
Històric de Mallorca per tal que aquest òrgan n'emeti l'informe
preceptiu, la qual cosa s'ha produït.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 2566/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les competències en educació.
(BOPIB núm. 43 de 3 de setembre del 1992).
 

1.- Pel que fa al nivell de relacions directes entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i aquesta Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, a través de la Direcció General d'Educació,
han presentat durant els darrers cinc anys, tot un conjunt de
propostes i de models de transferències que, dissortadament, no
han estat degudament considerades pel Ministeri d'Educació i
Ciència. Independentment, per tant, que les negociacions generals,
en el marc del pacte autonòmic, se situïn en el nivell de Govern-
Estat, aquesta Conselleria entenia i entén que, ateses les
característiques singulars d'aquesta Comunitat, cal iniciar
immediatament un procés operatiu de negociacions amb el MEC
per preparar i avançar des d'ara en temes puntuals i urgents:
adaptació de la reforma a un model educatiu propi, projecte
lingüístic i educatiu propi, inspecció educativa, educació d'adults,
etc.

2.- Les previsions que es fan des de la conselleria són
d'aconseguir les competències plenes al més aviat possible. En tot
cas, si volem que el curs 1995-1996 sigui gestionat des del Govern
Balear, cal iniciar des d'ara les negociacions de preparació, d'acord
amb les propostes que ja són en el MEC. En aquest sentit, l'anterior
ministre ens havia donat una resposta concreta, en el sentit de
mantenir una primera reunió en aquest mes de setembre. Això ho
hem recordat al nou ministre, Sr. Pérez Rubalcana, qui encara no
ens ha donat cap resposta.

3.- Esperam que es pugui complir, fins i tot en un termini
de temps més curt.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons 

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 2595/92, presentada pel diputat
Sr. Joan López, relativa a la redacció bilingüe dels impresos de la
Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 43 de 3 de setembre del
1992).

 La redacció bilingüe en els impresos de llistes de preus
publicats a l'ordre d'aquesta conselleria de 6 de juliol del 1992, ve
motivada per varies raons, entre aquestes el fet que des de temps
immemorials es feien d'aquesta manera, per altre costat a pesar de
que aquests impresos són d'ús exclusiu dins de les Illes Balears van
dirigits al públic en general i sobre tot en els nostres visitants a fi de
que puguin informar-se del que els interessi, a més aquests mateixos
impresos han estat consensuats per les associacions empresarials de
les illes.

No obstant s'ha comès un error en quant a la colAlocació
del text català que en un curt termini serà rectificat.

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

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 2598/92, presentada per la
Diputada Sra. Maria Antònia Vadell, relativa a l'informe sobre
l'expropiació del Camí de Cala Varques. (BOPIB núm. 43 de 3 de
setembre del 1992).
 

En relació a la pregunta de referència, tinc el gust
d'informar-vos que el dia 8 de juliol del 1992, aquesta conselleria ha
ratificat a la Demarcació de Costes l'informe favorable a un accés
de Cala Varques, amb indicació expressa del caràcter peatonal de
dit accés i la necessitat d'estalviar canvis en el perfil del barranc de
la Cala per l'obra de referència. Dels antecedents dels arxius del
servei corresponent, es desprèn que aquest informe havia estat
tramès el mes de desembre del 1991, però el trasllat d'oficines de la
conselleria va ocasionar l'omissió del registre de sortida de dit
informe, o eventualment l'omissió de ls seva transmissió. La
ratificació de 8 de juliol ha solventat aquesta situació.

Palma, 14 de setembre del 1992
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester
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Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 2603/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la participació en l'elecció de Mister
Balears. (BOPIB núm. 43 de 3 de setembre del 1992).
 

La Comissió Interdepartamental de la Dona del Govern
Balear no hi participaria, donant suport econòmic, ni enviant cap
representant d'una conselleria a una convocatòria per tal d'elegir
un "Míster Baleares".

I no ho faria perquè la filosofia que ha seguit la
Comissió Interdepartamental de la Dona en aquest sentit ha estat
la següent.

Pretendre erradicar de la societat la utilització de la
persona com a objecte.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 2618/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 751100
de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre
del 1992).
 

Li faig arribar, adjunt, llistat de les despeses de la
Conselleria de Turisme corresponents als anys 1991 i 1992,
d'acord amb el Subprograma 751100, Direcció i Serveis Generals,
i Subconceptes 22100 Subministraments, 22200 Comunicacions
i transports, 22601 Atencions protocolàries, 22706 Estudis i
Treballs tècnics i 23000 Dietes.

Per altre costat li significo que la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el seu Títol III de la
competència i funcionament dels órgans superiors de
l'administració de la CAIB, capítol IV, dels consellers, en el seu
article 26.6 diu textualment: "Disposar de les despeses pròpies
dels serveis de la conselleria dins els límits de la seva competència
i de l'import dels crèdits autoritzats i interessar de la Conselleria
d'Hisenda l'ordenació dels pagaments corresponents".

Palma, 22 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 2623/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses del subprograma 453005 de
la Conselleria de Cultura Educació i Esports. (BOPIB núm. 44 de 21
de setembre del 1992).
 

A l'any 1991 a la partida pressupostària
1310245300522709 existia un crèdit de 105 pessetes.

A la partida 1310245300522609 el crèdit existent es va
utilitzar pel pagament de factures del mateix article amb virtut de la
vinculació pressupostària.

Durant l'any 1992 el crèdit existent als subconceptes
22609 altres despeses diverses, 22709 estudis i treballs tècnics i
22709 altres treballs del subprograma d'Arts Plàstiques de Sa Llonja
es va utilitzar pel pagament de factures del mateix article, amb
virtut de la vinculació pressupostària.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 2665/92, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a l'aplicació de la Logse al Conservatori de
Música. (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).
 

1.- En el context del pla marc de la reforma de la formació
musical i d'acord amb el Reial Decret 389/1992, de 15 d'abril (BOE
núm. 102, de 28-04-92) i l'OM de 30 de juliol del 1992 (BOE núm.
202, de 22-08-92), les modificacions i canvis de programa es
produiran gradualment en funció de la normativa legal.

2.- No existeixen "Escoles elementals de música". Pel que
fa a les escoles de música, la regulació correspon a l'OM de 30 de
juliol del 1992 (BOE nú7m. 202, de 22-08-92), abans esmentada.
En tot cas, el Govern Balear dictarà la corresponent ordre per ajuts
a la millora d'aquestes escoles i les seves relacions amb els
conservatoris.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 2679/92, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a la relació dels treballs realitzats
amb càrrec a la generació de crèdit 190/92. (BOPIB núm. 44 de 21
de setembre del 1992).

 
Pel que fa a la pregunta parlamentària núm. 2679/92,

aquesta Secretaria General Tècnica informa, que la generació de
crèdit 190/92 per import de 10.000.000 de pessetes, no correspon a
aquesta Conselleria.

Atentament.

Palma, 9 d'octubre del 1992
EL SECRETARI GENERAL TÈCNIC
Bartomeu Binimelis i Berenguel
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Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 2680/92, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano., relativa al canvi de destí d'ajudes a
empreses per subvencions de Presidència a la modificació de crèdit
183/92.  (BOPIB núm. 44 de 21 de setembre del 1992).

 
En contestació a la pregunta amb resposta escrita RGE.

núm. 2680/92, hem de comunicar que la modificació de crèdit
núm. 183/92 no correspon a la Conselleria de Comer i Indústria.

Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 2684/92, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa als beneficiaris de la subvenció amb
càrrec de la transferència 76/92.  (BOPIB núm. 44 de 21 de
setembre del 1992).

 
Referent a la resposta a la pregunta escrita núm.

2684/92, hem de comunicar que la transferència 76/92 no
correspon a la Conselleria de Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 2687/92, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a la desviació de fons a inversions
industrials de modificació de crèdit 187/91. (BOPIB núm. 44 de 21
de setembre del 1992).

 
Les modificacions de crèdit 187/91 en què es

transferiren 21.000.000 del capítol VII al VI es va fer per aquesta
finalitat:

En el Pressupost de la Conselleria d'Agricultura hi
figurava l'esmentat import a la partida 15002.531200.- 77000 per
realitzar les campanyes de lluita contra agents patògens a la zona
5B; però tenint en compte que la situació econòmica i la mateixa
organització del sector agrícola feien que fos més rendible per a
l'agricultura l'execució de les campanyes contra els agents
patògens, com a projecte d'inversió immaterial, el qual es realitza
a través del mecanisme de subvencionar cada agricultor per la via
de transferències de capital del capítol VII.

Per això, les inversions que s'han realitzat amb càrrec a
la partida 15002.531200.64000 del capítol VI han estat les
campanyes que a continuació es relacionen:

- Lluita contra gasteròpodes zona 5B.
- Lluita contra fongs en hivernacle zona 5B.
- Lluita contra la mosca de la fruita zona 5B.
- Lluita contra l'oruga negre zona 5B.
- Lluita contra les males herbes dels cereals zona 5B.

Palma, 18 de novembre del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 2774/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les entitats col•laboradores amb
programes del Fons Social Europeu. (BOPIB núm. 44 de 21 de
setembre del 1992).

 
D'acord amb allò que preveu el RD 1492/87, de 25 de

novembre, pel qual es regulen les funcions de la Unitat
Administradora del Fons Social Europeu (BOE 10-12-87), el
departament competent a efectes de gestió, en relació amb el FSE
és el Ministeri de Treball i Seguretat Social, mitjançant la Unitat
Administradora del FSE.

Per part de la Comunitat Autònoma la Conselleria de
Treball i Transports és l'entitat coordinadora i interlocutora davant
el Fons Social Europeu, mitjançant la Direcció General de Foment
de l'Ocupació i Acció Formativa.

En relació a la gestió econòmica, a través de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

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

Ordre de Publicació
N) 

A les preguntes RGE núms. 2816/92 a la 2837/92,
presentades pel diputat Sr. Francesc Triay, relativa a la gestió
econòmica durant l'any 1990 i 1991 de l'embarcador en règim de
concessió de : Cala Canutells, Cala Sant Esteva, Cala Latzaret, Cala
Llonga, Es Grao, Sa Nitja, Ses Fontanelles, Cala Morell, Cala'n
Forcat, S'Estany des peix, Es Codolar. (BOPIB núm. 45 de 25 de
setembre del 1992).

     Les instalAlacions nàutiques a les que fan referència
aquestes preguntes, no foren transferides a la CAIB.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 2848/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als ajuts en matèria d'educació infantil.
(BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

 
1.- Les competències en educació infantil, en tant no hi

hagi les corresponents transferències de contingut i de suport
financer, són del MEC.

2.- Això no obstant, i tot seguint el nostre pla d'impulsar
la millora del nostre sistema educatiu especialment en les
competències de llengua i cultura pròpies, ha realitzat, dins el
context general, una sèrie d'actuacions d'ajut directe o indirecte pel
que fa a educació com són:

2.2. Elaboració de material didàctic en la nostra llengua.
2.2. Infrastructura per a la millora de l'educació física.
2.3. Reciclatge del professorat.
2.4. Formació musical.
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2.5. Ajudes econòmiques per a l'adquisició de recursos,
etc. etc.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 2853/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les exposicions a Sa Llonja. (BOPIB
núm. 45 de 25 de setembre del 1992).
 

Les exposicions realitzades a Sa Llonja des del 1991 a
l'actualitat són:

ESCULTURES DE MIRO

Del 21 de desembre del 1990 al 17 de febrer del 1991.

EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA DEL PINTOR
TARRASSO

Del 4 d'abril al 5 de maig del 1991.

JULI RAMIS

Del 6 de juny al 7 de juliol del 1991.

TIRANT LO BLANC: Imatges i Objectes.

Del 17 d'octubre a l'1 de desembre del 1991.

RITCH MILLER

Del 19 de desembre del 1991 al 16 de febrer del 1992.

PINTORS AMERICANS D'AHIR

Del 23 d'abril al 31 de maig del 1992.

Els projectes d'immediata realització són:

- ColAlecció Testimoni "la Caixa".
- Llorenç Cerdà.
- L'Arxiduc Lluís Salvador.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 2854/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra , relativa a les activitats de la filmoteca.  (BOPIB
núm. 45 de 25 de setembre del 1992).

 
Per Decret 3/1987 de 27 de gener, es creà l'Arxiu

d'imatge i so de les Illes Balears, amb l'objectiu de disposar d'un
organisme amb les funcions de recollir, sistematitzar i conservar
tota la informació visual i sonora de caràcter històric,
cultural,ètnic i artístic que es produeix a la comunitat i d'investigar
la recuperació del patrimoni d'imatges i sons de les Balears, per
fer-ne el registre, la salvaguarda i conservació.

1.- No obstant, les disponibilitats pressupostàries no feien
possible engegar aquest projecte dificultant la consecució dels
objectius inicials i d'acord amb el programa de la conselleria s'ha
considerat donar prioritat a les tasques de realització d'un inventari
fotogràfic i filmogràfic de la producció existent a la nostra
comunitat.

2.- Aquest inventari ens ha donat la possibilitat de
recuperar algunes de les pelAlícules filmades a les nostres illes, una
de les quals "El secreto de la pedriza" fou recuperada dins el mateix
programa d'actuacions, mitjançant les negociacions amb la
Filmoteca Nacional, la còpia de la mateixa resta dipositada a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 2855/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'homenatge a Joan Mas. (BOPIB núm.
45 de 25 de setembre del 1992).

 
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports considera

que la millor manera de retre homenatge a la figura del conegut
autor teatral Joan Mas no és l'organització d'un acte aïllat que,
durant unes hores, aplegui un grup de persones entorn del record de
l'escriptor.

Per aquest motiu creim que la colAlaboració entre les
institucions de la CAIB per donar a conèixer la seva obra és la
millor manera de retre-li homenatge.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports treballarà
juntament amb el Consell Insular de Malorca per dur endavant
aquesta iniciativa, a la qual esperam que s'hi adhereixin altres
institucions i entitats.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 2856/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les projeccions d'"El secreto de la
Pedriza". (BOPIB núm. 45 de 25 de setembre del 1992).
 

1.- de la pelAlícula "El secreto de la pedriza", se n'ha fet
una projecció al Teatre Principal, amb motiu de les festes de Sant
Sebastià i amb invitacions de l'ExcelAlentíssim Ajuntament de
Palma.

2.- Hi ha tres còpies: una del propietari, l'altra de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i la tercera dipositada a
la Filmoteca Nacional.

3.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports compta
amb diverses còpies en video d'aquesta pelAlícula, les quals se
cedeixen a les corporacions locals i entitats culturals que les
solAliciten.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons



B.O.P.I.B. Núm.76 - 30 de març del 1993 2385

Ordre de Publicació
T) 

A les preguntes RGE núms. 2909/92 a la 2922/92; i de la
2933/92 a la 2940/92,presentades pel diputat Sr. Francesc Triay,
relatives a la gestió econòmica durant l'any 1990 i 1991 dels escars
en règim de concessió de : S'Illot, Cala Deià, Cala Galdana,
Binisafuller, Caló des Fust, Cala Binibeca, Biniancolla, Port des
Canonge, Cala Alcaufar, S'Algar i Cala Portixol. (BOPIB núm. 46
de 2 d'octubre  del 1992).
 

Les instalAlacions nàutiques a les que fan referència
aquestes preguntes, no foren transferides a la CAIB.

EL CONSELLER D'OBRE PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 2992/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma
751200 de la secció 12 Turisme. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre
del 1992).
 

Amb càrrec al subconcepte 44100 del Subprograma
751200 s'han fet les següents transferències:

09-09-91, 28 milions de pessetes.
29-06-92, 30 milions de pessetes.

Les anomenades transferències han tingut com a
beneficiari la Universitat de les Illes Balears i correspon al
funcionament de l'Escola de Turisme, de la qual és titular aquesta
comunitat autònoma. Tot això amb suport del Decret 110/90, de
13 de desembre, publicat en el BOCAIB núm. 9 de 19-01-91.

Palma, 2 de novembre del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 2998/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma
533200, conservació i millora del medi natural, a la Secció 15
Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre  del 1992).

 
Referent a les despeses del capítol IV subprograma

533200, li comunico que a l'exercici de l'any 1991 les despeses del
capítol IV es refereixen tant sols al subconcepte 48000,  (a
famílies i institucions sense fi de lucre).

Pel que fa a l'exercici 1992 i referent a les despeses del
capítol IV del mateix subprograma cal significar que en el
subconcepte 47000 no hi va haver expedient.

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

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. 2999/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma
711100 millora dels serveis a la Secció 15 Agricultura i Pesca.
(BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre  del 1992).
 

Referent a les despeses del capítol IV subprograma
5711100, li comunico que a l'any 1992 i pel que fa al subconcepte
48000 ( a famílies i institucions) no hi va haver expedients, per la
qual cosa solament s'adjunta el llistat corresponent a l'exercici 1991.

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

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

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 3011/92, presentada pel diputat
Sr. Josep Alfonso, relativa a les despeses capítol 4 subprograma
724100 promoció industrial, a la Secció 20 Comerç i Indústria.
(BOPIB núm. 46 de 2 d'octubre  del 1992).
 

Les despeses del subconcepte 44000 "De la CAIB",
subprograma 724100 "Promoción industrial" per als anys 1991 i
1992 han estat els següents:

Any 1991: 53.887.000

Any 1992: 78.720.000

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓ
INDUSTRIAL

Lucas Tomás i Munar

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 3122/92, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les subvencions a distintes entitats.
(BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre  del 1992).
 

S'ha concedit a l'entitat "Agrupación Hispana de
escritores" les següents subvencions:

ANY 1988

Es va concedir a Alfonso Monteagudo, en representació
de l'esmentada entitat, 25.000 pessetes, per un premi de poesia en
català.
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ANY 1989

100.000 pessetes concedides a Alfonso Monteagudo en
representació de "Agrupación Hispana de Escritores".

A "l'Acadèmia d'Estudis Històrics Baleàrichs",
"Acadèmia de sa llengo Baléà" i a "l'Associació Cultural Mossèn
Alcover" no s'ha concedit al llarg d'aquests darrers cinc anys cap
tipus de subvenció.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 3178/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a l'electrificació i camins rurals.
(BOPIB núm. 47 de 13 d'octubre  del 1992).
 

L'estat d'execució dels projectes que se relacionen és el
següent:

- Camí rural "Es Caragolí" a Ciutadella: obres en
execució; data prevista finalització 29-12-92.

- Camí rural "Ses Mongetes" a Ciutadella: obres en
execució; data prevista finalització 24-11-92.

- Electrificació zona rural "Vall des Puntarró" a Alaior:
projecte en fase de redacció per part de GESA, data prevista de
presentació gener 1993.

- Electrificació zona rural "Sa Mitjana" a Ciutadella:
projecte redactat i supervisat el juny del 1992; en fase de
contractació.

- Camí rural "Atzaró" a Santa Eulàlia des Riu: obres
acabades, pendents de reconeixement i comprovació.

- Camí rural "Des Fills" a Santa Eulàlia des Riu: Igual
anterior.

- Camí rural "Milestons" a Santa Eulàlia des Riu: obres
en execució, data de finalització 7-2-93.

- Camí rural "S'Euberqueta" a Sant Joan de Labritja:
obres en execució, data de finalització 30-1-93.

- Camí rural "Vell de la Mola" a Formentera: obres
acabades, pendents de reconeixement i comprovació.

- Camí Rural "Can Parra" a Formentera: igual anterior.

Palma, 26 d'octubre del 1992
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 3269/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa al suport a les televisions locals.
(BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre  del 1992).

 

A la primera part de la pregunta:

El Govern va destinar una subvenció de 3.000.000 de
pessetes per a les televisions locals en concepte d'ajuda per la seva
aportació a la campanya de normalització lingüística. Aquesta
quantitat es va fer efectiva l'any 1991 a la Federació de Televisions
Locals de Balears. Per l'any 1992 hi ha una reserva de crèdit per la
mateixa quantitat i la mateixa finalitat que no ha estat abonada
encara ja que era necessària la formació d'una nova junta directiva
que integrés les dues federacions existents i la presentació d'uns
nous estatuts.

A la segona part de la pregunta:

No s'ha concedit cap subvenció o patrocini de programes
a les televisions esmentades.

Palma, 2 de novembre del 1992
Eduard Jiménez

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 3271/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a la gestió del "handling" d el'aeroport.
(BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre  del 1992).
 

"Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA) és
l'ens públic competent i responsable dels servicis de "handling" dels
aeroports.

AENA controla i fiscalitza el compliment dels serveis que
el grup Iberia està realitzant en aquests moments. Per això i fins que
el Govern Central no prengui una decisió definitiva pel que fa al
cas, el Govern Balear queda a l'espera dels esdeveniments que
puguin produir-se.

Palma, 9 de novembre del 1992
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS
Llorenç Oliver i Quetglas

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 3274/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra,  , relativa a les lleis que retallen l'autonomia de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre  del 1992). 

La pregunta que es formula té com objectiu conèixer la
posició de l'executiu autonòmic sobre les Lleis de l'Estat que, al
parer d'aquest, poden menyscabar o limitar de fet l'autonomia de les
Illes Balears. A l'esmentada qüestió hem de respondre amb
arguments similars als adduits al contestar a una pregunta similar
formulada en relació als projectes de llei del Govern de l'Estat en
tramitació. Efectivament, reiteram que davant qualsevol actuació
legislativa de l'estat que afecti o pugui afectar l'àmbit de l'autonomia
de la nostra Comunitat, s'articulen les vies de control de
constitucionalitat previstes a la Norma Fonamental. La defensa de
les competències de la comunitat autònoma, és a dir, la preservació
o delimitació del propi àmbit competencial, és irrenunciable.

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 3275/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als decrets que retallen l'autonomia de les
Illes Balears.  (BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre  del 1992).
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Com ja hem manifestat en la contestació a qüestions
similars plantejades, el Govern Balear apelAlarà sempre al principi
de competència ofert pel nostre ordenament constitucional per a
assegurar l'exercici efectiu i sense limitacions del nostre
autogovern.

En aquest sentit davant qualsevol disposició, resolució
o acte del Govern Central el qual invadesqui el propi àmbit
d'autonomia o el qual suposi menyscap o lesió de l'àmbit
competencial propi, la protecció de la CAIB s'articularà
mitjançant les vies constitucionals previstes a tal efecte, és a dir,
suscitant- després d'apurar la possibilitat de resolució
convencional negociada de les diferències entre l'Estat i la
Comunitat mitjançant el requeriment previ- el plantejament del
corresponent conflicte de competències.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 3289/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a les subvencions que s'han otorgat
a les associacions de criadors de bestiar de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre  del 1992).
 

1.- Subvencions d'Associacions de Criadors de Bestiar
Selecte:

1.1. Associació de Capri Balear: 300.000 pessetes.
1.2. Federació Colombòfila Balear: 100.000 pessetes.
1.3. Associació Balear de Ramaders d'oví: 2.500.000

pessetes.
1.4. Associació Balear de criadors i propietaris de

cavalls pura raça "Es Cavall": 384.200 pessetes.
1.5. Associació de Criadors i Propietaris de cavalls

trotadors: 300.000 pessetes.
1.6. Associació Frisona Balear: 2.000.000 pessetes.
1.7. Societat Canina de Balears: 200.000 pessetes.
1.8. Associació Provincial de Productors de bestiar porcí

de Balears: 700.000 pessetes.

2.- Subvencions a associacions de criadors de bestiar de
races autòctones.

2.1. Club Espanyol de ca de bestiar: 50.000 pessetes.
2.2. Club Espanyol del ca podenc eivissenc: 50.000

pessetes.
2.3. Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí:

150.000 pessetes.

Total subvencionat: 6.734.200 pessetes.

Palma, 28 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 3290/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les transferències corrents a la
Fundació Olles Balears i a l'empresa Joan Taix. (BOPIB núm. 48
de 16 d'octubre  del 1992).
 

1.- Pel que fa a la transferència de 5.000.000 de pessetes
a la Fundació Illes Balears, i en vista de la documentació
presentada, i previ informe favorable de la Intervenció General de
la CAIB, aquesta es va concedir en base a allò establert a la ordre
del Conseller d'Agricultura i Pesca, d'11 de juliol del 1990, per la
qual es crea una línia d'ajudes destinada a les institucions sense
finalitats lucratives, que realitzin activitats agràries com és ara el
manteniment i conservació del patrimoni rural, o d'investigació o
desenvolupament en aquestes àrees.

2.- Pel que fa a la transferència de 1.328.340 pessetes, a
l'empresa Joan Taix, per un error en la seva redacció se la va
consignar com a destinatària, quan en realitat l'esmentada subvenció
fou concedida a l'Associació de Pares d'Alumnes de l'IFP Joan Taix,
per fer cara a les despeses del transport dels alumnes matriculats a
la branca agrària de l'esmentat Institut de Formació Professional.

Palma, 26 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
Alexandre Forcades i Juan

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 3291/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la relació de llocs de feina
coberts d'acord amb el Decret 39/92 a les illes d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 48 de 16 d'octubre  del 1992).
 

Primer.- Dels llocs relacionats per la Diputada Encarna
Magaña Alapont, s'han cobert els següents:

- Coordinador comarcal de la Conselleria d'Agricultura.
- Guarda Forestal (2) de la Conselleria d'Agricultura.
- Inspector de Pesca (3) de la Conselleria d'Agricultura.
- Subinspector de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Veterinari Sector, de la Conselleria de Sanitat i Seguretat

Social, de les quals se n'han cobertes dues.

- Coordinador Sector Farmacèutic, de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social.

- Lloc Base Farmacèutic de la Conselleria de Sanitat.

Segon.- No es va convocar el proveïment de cap lloc de
"Restaurador" de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Palma, 27 d'octubre del 1992.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
José Antonio Berastain i Diez

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 3394/92, presentada pel diputat
Sr. Damià Pons, relativa a la relació de subvencions de la
Conselleria de Cultura amb la finalitat d'adquirir llibres de text
escolar. (BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre  del 1992).
 

En compliment de la convocatòria de data 30 d'agost del
1991 (BOCAIB núm. 117 de 17-09-91), la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports va facilitar a tots els centres escolars de tots els
nivells educatius una aportació econòmica de 200.000 pessetes, (a
excepció, de casos molt concrets, d'aportació inferior) per tal que,
en les condicions fixades en la convocatòria i posterior circular,
poguessin adquirir material didàctic en llengua catalana (cada
centres, d'acord amb les seves necessitats i en consonància a les
preferències expressades pel claustre de professors i pel consell
escolar) d'incidència directa en l'activitat docent i discent. Tot
aquest material figura als inventaris dels centres.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons
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Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 3395/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les sol•licituds acollides
al Decret d'ordenament de l'oferta turística complementaria.
(BOPIB núm. 49 de 22 d'octubre  del 1992).
 

El nombre de solAlicituds presentades abans de dia 30 de
setembre per regularitzar-se els establiments d'Oferta Turística
Complementària, han estat els següents:

Eivissa:

Bars: 66
Cafeteries: 27
Restaurants: 49

Formentera:

Bars: 2
Cafeteries: 5
Restaurants: 8

Palma, 6 de novembre del 1992
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 3398/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a la manca de recaptació
dins el Foment de Turisme d'institucions o entitats locals. (BOPIB
núm. 49 de 22 d'octubre  del 1992).
 

Dins el Consell de Direcció de l'IBATUR participen els
Foments de Turisme, en representació del sector turístic privat, els
consells insulars en representació de les entitats locals.

Els programes anuals de promoció, s'elaboren partint de
les propostes dels foments i dels municipis coordinades pels
consells insulars. A tal fi, es mantenen diferents reunions i en el
cas d'Eivissa davant els mesos d'estiu s'han tingut reunions per
aquest motiu en les quals han participat els representants del
municipis, l'objecte d'aquestes reunions, és recollir amb un
programa únic, les propostes de les diferents institucions, incloent-
hi els municipis.

Palma, 6 de novembre del 1992
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 3399/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Marí, relativa a les inspeccions que s'han realitzat a
establiments turístics d'Eivissa i Formentera a efectes de l'aplicació
de modernització d'establiments turístics. (BOPIB núm. 49 de 22
d'octubre  del 1992).
 

Inspeccions realitzades a Eivissa

243 establiments hotelers.
109 apartaments turístics.

Inspeccions realitzades a Formentera

44 establiments hotelers.
42 apartaments turístics.

S'adjunta llistat indicant municipi i data de la inspecció.

De les inspeccions tècniques realitzades en els
establiments turístics d'Eivissa i Formentera en aplicació de la Llei
3/1990, de dia 30 de maig, pel que es crea i regula el Pla de
Modernització d'Allotjaments turístics que existeixen a les Balears,
només en 4 establiments s'ha comprovat l'adecuació dels mateixos
a les previsions de l'esmentada Llei.

Segons estableix la Llei 3/1990 en el seu article 12, es
concedeix un termini màxim de 3 anys per adequar-se a la
normativa en vigor.

Palma, 17 de novembre del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

El llistat esmentat, a causa de l'extensió, queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
diputats.

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 3457/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les subvencions a les cases regionals.
(BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre  del 1992).
 

1).- Les ajudes als Centres Regionals radicats a Balears
són regulades per l'Ordre del Conseller Adjunt a la Presidència de
10 de febrer del 1992, que estableix un pla singular de subvencions
a favor de les comunitats balears afincades a l'exterior, centres
regionals i entitats associatives.

L'esmentada disposició desenvolupa el Decret 3/1992, de
16 de gener, regulador de les subvencions a concedir per aquest
departament.

2.- Després de la publicació en el BOCAIB de les
esmentades normatives solAlicitaren ajudes les següents entitats:

Centro Asturiano de Mallorca.
Casa de Extremadura en Mallorca.
Centro Aragonés.
Centro Gallego en Mallorca.
Centro Cultural Peña Rincón.
Casa Regional de Castilla y León.

3.- Totes les associacions que formularen peticions, han
estat beneficiades d'ajudes en les quantitats que a continuació es
senyalen:
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Centro Asturiano en Mallorca: 150.000 pessetes.
Casa de Extremadura en Mallorca: 150.000 pessetes.
Centro Aragonés: 150.000 pessetes.
Centro Gallego de Mallorca: 150.000 pessetes.
Centro Cultural Peña Rincón (Andaluc.): 75.000

pessetes.
Casa Regional de Castilla y León: 150.000 pessetes.

4.- Les activitats de foment a favor dels centres regionals
que ha potenciat el Govern Balear en el present exercici són les
estipulades a l'Ordre del Conseller Adjunt a la Presidència de 10
de febrer del 1992.

LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONS
INSTITUCIONALS

Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 3458/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats dirigides a escoles.
(BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre  del 1992).
 

Relació d'activitats específiques de la Direcció General
d'Educació dirigides a les escoles i colAlegis pel curs escolar 1992-
1993:

1.- Ordenació i avaluació de l'ensenyament de/i en
llengua catalana.

2.- Elaboració de material didàctic que serà distribuït a
totes les escoles i colAlegis: (vegeu relació de material didàctic).

3.- Cursos de formació del professorat per a
l'ensenyament de la llengua i de la cultura pròpies (Reciclatge).

4.- Cursos per a l'experimentació del nou model
educatiu.

5.- Cursos de formació del professorat per a la formació
musical.

6.- Concessió de beques i ajudes a alumnes.

7.- Concessió d'ajudes i premis a professors destacats en
el camp de la docència.

8.- Concessió de 10 beques d'investigació per a
estudiants destacats en el camp de la investigació.

9.- Programa d'Educació d'Adults.

10.- Formació ocupacional en colAlaboració amb la
Direcció General de Treball.

11.- Creació d'escoles de música a tots els municipis de
Balears.

12.- Suport a l'orquestra i cors d'alumnes dels
conservatoris.

13.- Concerts, concursos i intercanvis musicals.

14.- Viatges i intercanvis escolars.

15.- Cursos d'iniciació a l'astronomia.

16.- Visites escolars programades a l'Observatori
Astronòmic de Mallorca.

A més d'altres activitats que constitueixen el programa
d'educació que va ser exposat a l'anterior Comissió Informativa del
Parlament.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 3459/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats dirigides a Apas. (BOPIB
núm. 51 de 30 d'octubre  del 1992).
 

Activitats específiques de la Direcció General d'Educació
dirigides a associacions de pares d'alumnes per al curs 1992-1993:

- Estudis i recerca de la problemàtica escolar.
- Organització de conferències, debats, taules rodones, etc.

per al coneixement i difusió del model educatiu propi de les Illes
Balears.

- Organització de jornades sobre l'aplicació de la Llei de
Normalització Lingüística.

- Organització de debats sobre altres temes adients, com
es ara, la jornada escolar, Consells Escolars, etc.

- Ajuts i subvencions.

A més d'altres activitats que constitueixen el programa
d'educació, que va ser exposat a l'anterior Comissió Informativa del
Parlament.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 3511/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a l'ajuda a sales
cinematogràfiques de baixa rentabilitat. (BOPIB núm. 51 de 30
d'octubre  del 1992).
 

Els ajuts que s'han convocat són:

- Resolució de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, de dia 16 de juny del 1992, per la qual es
procedeix a la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a
l'exhibició per a la projecció de pelAlícules comunitàries en sales
domiciliades en l'àmbit territorial de la CAIB (BOCAIB núm. 79,
de 02-07-92).

- Resolució de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura,
Educació i Esports, de dia 16 de juny del 1992, per la qual es
procedeix a la convocatòria pública per a la concessió de
subvencions a les sales d'exhibició cinematogràfica situades a zones
rurals o de baixa rendibilitat domiciliades a l'àmbit territorial de la
CAIB (BOCAIB núm. 79, de 02-07-92).

- El suport que ha rebut la comunitat autònoma de l'Institut
Cinematogràfic i Arts Audiovisuals, és el següent:

- Ajuts exhibició per a projeccions comunitàries:
1.863.000 pessetes.
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- Ajuts sales d'exhibició cinematogràfica a zones rurals
de baixa rendibilitat: 738.071 pessetes.

- Les sales beneficiàries que han demanat ajuts són:

- Subvencions pelAlícules comunitàries:
Chaplin (Palma)
Metropolitan (Palma)
Rívoli (Palma)
Lumiere (Palma)
Juva (Capdepera)
ABC (Palma)

Subvencions cinema baixa rendibilitat:
Teatre Principal (Santanyí)
Cine Juva (Capdepera)
Cine Argentino (Andratx)
Cine Capítol (Pollença)
Cine Alcázar (Maó)
Centro Cultural Alaior (Alaior)
Cine Oar (Ciutadella)
Cine Alcázar (Sóller)
Cine Principal (Felanitx)

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 3512/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa als joves que s'han beneficiat
dels cursos d'idiomes ofertats per la Direcció General de Joventut
l'estiu del 1992.  (BOPIB núm. 51 de 30 d'octubre  del 1992).
 

La Direcció General de Joventut entre les seves
activitats d'estiu tenia previst realitzar 2 cursos d'idiomes a Irlanda
per a joves de 14 a 17 anys en dos torns (del 8 al 21 de juliol i del
5 al 18 de juliol), aquesta activitat no es va poder realitzar, ja que
el nombre d'inscrits va resultar insuficient per cobrir la mateixa.

Palma, 20 de novembre del 1992
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT
Virtuts Marí i Ferrer

Ordre de Publicació
AR) 

A la pregunta RGE núm. 3535/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serrat, relativa a la defensa de la família. (BOPIB
núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

Les actuacions de la Conselleria Adjunta a la
Presidència en matèria de família tenen com objectiu estimular el
coneixement de la realitat familiar, -les seves funcions i
necessitats, perquè mitjançant una acció coordinada entre
institucions i associacions privades representatives-, s'enfortesqui
la família com a nucli vital de convivència, protegint els drets i
responsabilitats dels seus membres.

La celebració en 1994 de l'Any Internacional de la
Família -proclamat el 8 de desembre del 1989 per l'Assemblea
General de les Nacions Unides- suposa un estímul més en les
labors a acometre pel Gover Balear.

A títol indicatiu cal assenyalar les següents actuacions:

1. Organització d'un Seminari Nacional sobre la Família
   en Palma els dies 25 al 28 d'Abril de 1991.

2. Publicació de les conclusions del Seminari i la seva    distribució

3. S'està elaborant un banc de dades de persones i    associacions
interessades en temes de família.

4. Posta en marxa del programa "Caminant cap a 1994 Any  
Internacional de la Família".

5. Foros de debat d'interés per a la família.

6. Actuacions de foment a les Associacions que promoguin i  
treballin en favor de la família i el seu manteniment com a    cèl.lula
essencial en la vida comunitària.

Ordre de Publicació
AS) 

A la pregunta RGE núm. 3536/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a la lluita contra la pobressa.  (BOPIB
núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

La CAIB no ha pogut participar en els programes
europeus de lluita contra la pobresa ja que com a conseqüència de
la renda per càpita no pot estar inclosa dins de les regions de
l'objectiu 1.

Malgrat lo abans exposat, des de fa alguns anys i amb
càrrec als pressuposts d'aquesta conselleria, s'ha establert un concert
amb Cáritas Balear, cosa ja sabuda per aquest Parlament.

Dins el programa de borses de pobresa desenvolupat per
Cáritas com a conseqüència del concert que té subscrit aquesta
conselleria es contemplan els següents apartats:

- Tallers de promoció.
- Treball amb famílies.
- Acompanyament de malalts i Tercera Edat.
- Borses de treball.
 Formació de voluntariat.

Per al proper any 1993, estam pendents de incrementar el
pressupost destinat a lluita contra borses de pobresa que els anys
anteriors ha tingut una quantitat que s'ha aproximat als 40.000.000
de pessetes.

Palma, 5 de gener del 1993.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL
Gabriel Oliver i Capó

Ordre de Publicació
AT) 

A la pregunta RGE núm. 3538/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les activitats de la Comissió
Interdepartamental de la Dona. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre
del 1992).
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La Comissió Interdepartamental de la Dona del Govern
Balear, té previst concretar les actuacions compromeses per a
l'anterior comissió durant l'any 1992 i establir les actuacions a dur
a terme l'any següent mitjançant les corresponents reunions de la
esmentada comissió.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
AU) 

A la pregunta RGE núm. 3540/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als criteris respecte al projecte de nova
presó.  (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

El Govern de la Comunitat Autònoma, com és conegut,
no té competències en matèria d'administració i institucions
penitènciaries. Es el Govern de l'Estat -mitjançant el Ministeri de
Justícia- a qui competeix la decisió política sobre l'execució d'un
nou Centre Penitenciari a construir a Mallorca.

En aquest sentit, hem d'esser respectuosos amb l'exercici
de les competències d'altres Administracions.

Certament la construcció d'un nou Centre Penitenciari no
és un problema de petita escala per la qual cosa el nombre
d'alternatives que es manegin no es poden simplificar i, en
qualsevol cas, hauran d'esser estudiades valorant els impactes i
conseqüències que es derivarien de l'elecció de cadascuna de les
considerades. Donat que esser "just" amb tots els interessos
implicats pot esser difícil, serà necessari un esforç polític i de
responsabilitats de les distintes administracions, les quals es
puguin veure directament o indirectament implicades en la qüestió
per aconseguir un compromís assenyat en l'adopció d'una solució
definitiva.

Ordre de Publicació
AV) 

A la pregunta RGE núm. 3546/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa al museu d'Art Contemporani de
Valldemossa.  (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

El Govern de les Illes Balears, no ha participat en el
recentment creat Museu d'Art Contemporani de Valldemossa.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS

Bartomeu Vidal i Pons

Ordre de Publicació
AX) 

A la pregunta RGE núm. 3547/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a parc mòbil de l'administració de la
CA. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

Turismes: 144.

Furgonetes: 64.

Camions: 35.

Ciclomotors: 5.

Motocicletes: 10.

Tot terrenys: 22.

Remolques: 2.

Granedores: 1.

Motocultors: 3.

Motosegadores: 2.

Tractors: 12.

Carrocetes: 3.

Pales: 3.

Dumpers: 4.

Maquinària obres públiques: 24.

TOTAL: 333 vehicles.

L'adscripció a cada conselleria, any d'adquisició, model i
cost de cada vehicle, està detallada en els fulls adjunts.

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

Ordre de Publicació
AY) 

A la pregunta RGE núm. 3548/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'oferta complementària hotelera.
(BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

1.- La Conselleria de Turisme del Govern Balear, durant
l'any 1992 respecte a l'oferta complementària ha dut a terme les
següents actuacions:

- Promulgació del Decret 2/1992, de 16 de gener, pel que
s'ordena i regula l'Oferta Turística Complementària a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, (BOCAIB núm. 13 de 30 de gener).

- Decret 40/1992, pel que es modifica la disposició
transitòria quarta del Decret 2/1992, de 16 de gener (BOCAIB núm.
77, de 27 de juny).

- Ordre de 6 de juliol del 1992, pel que es desenvolupa el
Decret 2/1992, de 16 de gener, pel que s'ordena i regula l'Oferta
Turística Complementària a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, (BOCAIB núm. 96, de 11 d'agost).

- Elaboració del cens d'establiments existents de l'Oferta
Complementària Turística a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

- Execució del Pla d'Inspecció dels establiments del cens
que figuren sense autorització de funcionament per part de la
Conselleria de Turisme.
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2.- En quant a les condicions higièniques els establiments
de l'Oferta Complementària és d'aplicació la reglamentació de
menjadors colAlectius de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social del Govern Balear que és la que realitza les inspeccions i
dona les corresponents autoritzacions. De totes formes el nostre
servei d'inspecció verifica també les condicions higièniques dels
establiments de restauració, comunicant-se les deficiències
trobades.

Palma, 26 de novembre del 1992.
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
AZ) 

A la pregunta RGE núm. 3552/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als projectes al Pla de competitivitat.
(BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

1.- La Conselleria de Turisme ha realitzat 167
resolucions favorables damunt les 192 solAlicituds presentades al
Pla de Competitivitat.

2.- Els projectes que s'han presentat són el que es
relacionen a l'Annex 1.

3.- Els objectius del Pla de Competitivitat són els que es
contemplan en el Conveni de ColAlaboració subscrit entre el
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i la Conselleria de
Turisme del Govern Balear, s'adjunta còpia com Annex 2.

4.- En quant a les perspectives que existeixen, dependrà
de les resolucions favorables amb la determinació de la quantia de
les subvencions que doni la Secretaria General de Turisme per
realitzar una primera valoració de la incidència del Pla de
Competitivitat a la nostra comunitat autònoma.

Palma, 26 de novembre del 1992
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
BA) 

A la pregunta RGE núm. 3564/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la vigència de l'encomana de gestió
ordinària d'agricultura i pesca al Consell Insular de Menorca.
(BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

Informe vigència Decret 74/88 de 22 de setembre pel
qual s'encomana provisionalment al Consell de Menorca la gestió
ordinària de funcions en matèria d'agricultura i pesca i s'hi
adscriuen els corresponents mitjans personals i materials.

L'article 2 del Decret 74/88, de 22 de setembre, crea una
Comissió Mixta entre el Consell Insular de Menorca i la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la CAIB com a òrgan de
colAlaboració i intercanvi d'informació entre les dues entitats als
efectes de les competències encomanades per aquest decret.
L'article 3 del mateix Decret preveu la creació del lloc de
Coordinador de l'Administració d'Agricultura i Pesca de Menorca,
amb la funció, entre d'altres, de vigilar l'execució i el compliment
dels acords que, en matèria de gestió ordinària de funció
d'agricultura i pesca, adopti la Comissió Mixta.

Si bé l'article 1 del referit Decret estableix: "Fins que el
Parlament Balear no aprovi la Llei de Consells Insulars, s'encomana
al Consell Insular de Menorca la gestió ordinària de les funcions
que es relacionen a continuació..." això no implica necessàriament
que, una vegada aprovada la Llei de Consells Insulars, el Decret i
els òrgans creats mitjançant aquest, perdin la seva vigència.

La interpretació d'aquest article 1r., ha de realitzarse en
concordància amb el preàmbul del mateix Decret i de la pròpia Llei
de Consells Insulars.

El preàmbul del Decret assenyala: "Mentre no s'hagi
publicat la Llei de Consells Insulars i no es dugui a terme la total
distribució de competències fins a aconseguir el sostre previst a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, resulta convenient per a la
millor prestació de les funcions ... encomanar al Consell Insular de
Menorca, la gestió ordinària...". D'aquesta manera, ja en el mateix
preàmbul, s'estableix com a finalització del període de vigència del
Decret, no sols la publicació de la Llei de Consells Insulars, sinó la
total distribució de competències que culmini amb l'assumpció en
propietat de les contemplades a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia,
punt encara no realitzat.

La Llei 5/1989, de 13 d'abril de Consells Insulars, regula
entre d'altres temes, el que són competències pròpies dels consells
insulars. L'article 12 enumera una sèrie de competències, totes
assumides en virtut de la consideració dels consells insulars com
entitats locals, com les podria tenir qualsevol província espanyola,
però amb la particularitat d'estar referides a les Illes. En cap dels
supòsits contemplats a l'article 12 estan previstes les funcions en
matèria d'agricultura i pesca per poder assumir aquesta
competència, en el marc de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, ja
sigui com a pròpia o com a delegada, fa falta l'aprovació per llei del
Parlament de les Illes Balears, tal com indiquen els articles 12.3
(atribució de competències) i 17.1 (delegació de competències) de
la Llei 5/1989 de Consells Insulars, aprovació que no s'ha realitzat.

De no fer-se aquesta interpretació de l'article 1 del Decret
74/1988, ens trobaríem amb un buit legal i amb un retorn de la
gestió ordinària encomanada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Palma, 18 de novembre del 1992
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
BB) 

A la pregunta RGE núm. 3588/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa a la creació del Banc de Dades
sobre recursos socials de la dona. (BOPIB núm. 52 de 4 de
novembre del 1992).
 

No consta en els arxius existents en el Departament de la
Comissió Interdepartamental de la Dona la seva informatització.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estaràs i Ferragut
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Ordre de Publicació
BC) 

A la pregunta RGE núm. 3589/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa al Pla de difusió del principis
igualitaris entre sexes.  (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992).
 

Segons els arxius existents en el Departament de la
Comissió Interdepartamental de la Dona es va preparar
l'elaboració d'un llibre de resultats de l'anàlisi de llibres de text i
un llibre sobre Recomanacions per Educar en la Igualtat.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BD) 

A la pregunta RGE núm. 3590/92, presentada pel diputat
Sra. Teresa Riera, relativa a les mesures preses per evitar que la
dona no quedi discriminada a l'hora d'accedir a la cultura. (BOPIB
núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

Segons els arxius existents en el Departament de la
Comissió Interdepartamental de la Dona, l'esmentada Comissió,
per tal de potenciar la creació artística i cultural de les dones i
incorporar els seus propis valors amb elements enriquidors de la
vida cultural de la nostra terra, ha dut a terme les següents
accions:

- Convocatòria de beques d'investigació reservades a
l'estudi i recerca operativa d'estratègies educatives i metodologies
no sexistes dins l'àmbit del nou model educatiu propi de les Illes
Balears amb el títol "La Dona i l'educació".

En la convocatòria d'enguany han tingut preferència
aquells projectes referits a les següents àrees d'aplicació:

- La dona i l'educació no sexista.

- Revisió de llibres de text i material didàctic.

- La problemàtica de la dona d'avui.

- Les noves professions i la dona.

- Realització d'un curs d'Alta Direcció d'Empreses per
a dones.

- Realització d'un curs de Protocol i Relacions Socials i
d'Empresa.

- Convocatòria i adjudicació del premi anual "Anunciar
en la igualtat".

- Elaboració del llibre sobre Recomanacions per Educar
en la Igualtat.

- Confecció i distribució de dos cartells:

"+ Oportunitats = Millor benestar"
"L'esport també és cosa de dones"

- Inauguració de l'exposició "La mujer en la Publicidad".

- Taula rodona sobre "La imatge de la dona a la
publicitat".

- Primera Fira Balear "Mans de Dona".

- Exposició itinerant de ceràmiques titulada "Les juguetes
de les padrines".

Per tal de descentralitzar i promoure activitats, la
Comissió Interdepartamental de la Dona ha signat tot un seguit de
convenis de colAlaboració amb institucions i altres entitats.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
BE) 

A la pregunta RGE núm. 3591/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa al fons documental històric de les
dones de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del
1992).
 

No consta en els arxius de la Comissió Interdepartamental
de la Dona aquest fons documental històric especialitzat.      

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
BF) 

A la pregunta RGE núm. 3592/92, presentada per la
diputada Sra. Teresa Riera, relativa a la campanya de concienciació
per fer positiu un comportament no discriminatori. (BOPIB núm. 52
de 4 de novembre del 1992).
 

Segons els arxius existents en el Departament de la
Comissió Interdepartamental de la Dona, totes les accions de
l'esmentada Comissió han estat encaminades a fomentar
comportaments no discriminatoris.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
BG) 

A la pregunta RGE núm. 3596/92, presentada pel diputat
Sra. Teresa Riera, relativa a les reunions i acords de la Comissió
Interdepartamental de la Dona. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre
del 1992).
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En els arxius de la Comissió Interdepartamental de la
Dona, no consta cap acta de reunió, segons la Llei de Procediment
Administratiu. La intenció d'aquesta Presidència és presentar a
l'aprovació de la Comissió el reglament de règim intern.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
BH) 

A la pregunta RGE núm. 3609/92, presentada pel diputat
Sra. Teresa Riera, relativa a les accions que la Comissió
Interdepartamental de la Dona considera necessàries per dur a
terme el programa d'atenció de la dona en la vessant preventiva.
(BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

Tenint en compte el significat de la prevenció com
actuació prèvia a l'acció per tal d'evitar-la o modificar-la, es
donarà de manera continuada i posant els mitjans per assegurar la
cobertura de les necessitats físiques, psicològiques i socials, i per
donar una educació no sexista, igualitària i solidària que
afavoreixi una major incorporació laboral de la dona a tots els
àmbits, tant productius com de responsabilitat.

Les accions necessàries per tal de dur a terme una tasca
preventiva es dirigiran a programes de formació, de sensibilització
social i coordinació de totes les administracions competents en la
matèria, així com organitzacions no governamentals que actuen en
aquest sector.

Es lògic, per tant, que es tingui que insistir en la
importància de l'Educació en la seva vessant reglada com en les
activitats extraescolars d'esplai i temps lliure en les quals,
mitjançant la Direcció General de Joventut i la Direcció General
d'Esports, es dur endavant una ample tasca de promoció, formació
de monitors i activitats amb gran nombre de joves, la qual cosa és
suport de tota activitat preventiva. També la Direcció General de
Treball amb les activitats de formació ocupacional proporciona a
nombroses dones la capacitació professional més adequada a les
seves aptituds.

Des del moment que es rebin transferències educatives
la nostra responsabilitat augmentarà, però també serà més efectiva
la coordinació interinstitucional.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
BI) 

A la pregunta RGE núm. 3610/92, presentada pel diputat
Sra. Encarna Magaña, relativa a les accions que la Comissió
Interdepartamental de la Dona considera necessàries per dur a
terme el programa d'atenció de la dona en la seva vessant
educativa. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

 

És intenció d'aquesta Presidència, dur a les sessions de
la Comissió Interdepartamental de la Dona, l'aprovació de que el
marc d'actuació en el pla educatiu es desenvolupi en dos fronts,
ensenyança i família mitjançant les següents accions: transmissió
d'un sistema de valors igualitaris als alAlumnes, estudi de
metodologies no sexistes, foment d'una imatge de la dona integrada
eliminant tot concepte estereotipat dels papers masculins i femenins,
promoció de les condicions necessàries d'orientació, promoció de
programes de formació,colAlaboració amb les APA i consells
escolars per la difusió de principis igualitaris, promoció de
campanyes de sensibilització sobre la corresponsabilitat de l'home
i la dona a les tasques domèstiques i familiars per compatibilitzar-
les amb la colAlocació.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut

 

Ordre de Publicació
BJ) 

A la pregunta RGE núm. 3611/92, presentada per la
diputada Sra. Encarna Magaña, relativa a les accions que la
Comissió Interdepartamental de la Dona considera necessàries per
dur a terme el programa d'atenció de la dona en la seva vessant
assistencial. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).
 

Es considera d'atenció prioritària aquelles accions
dirigides a dones que estan en situacions extremes i que estan
desprotegides socialment i individualment.

Les demandes d'aquests sectors de població són
principalment: ajudes econòmiques de urgent necessitat, acolliment
inicial o transitori (per la dona i els fills), centres d'educació infantil
pels nins, ajuda domiciliària per poder compatibilitzar el treball amb
l'atenció dels fills, assessorament jurídic, formació amb possibilitat
de colAlocació, informació sanitària.

Per atendre tot això es realitza una tasca d'assistència
primària amb la detecció de problemes, informació i orientació
mitjançant els centres de serveis socials generals: Centre Social
Verge de Lluc, Centre Social Son Roca, Servei Social d'assistència
a la dona, el qual es coordina amb altres centres d'atenció a la dona.

En aquests centres es tramiten les pensions no
contributives i les ajudes de urgent necessitat, el colAlectiu delqual
la dona és la principal beneficiària.

Com a serveis específics es considera important el
funcionament del pis destinat a l'acolliment transitori de la dona
marginada. La posada en marxa de l'esmentat servei s'ha retrassat
degut al retràs de la comunicació d'ajuda per a l'equipament per part
del Ministeri d'Afers Socials, la qual cosa s'ha rebut a finals del mes
d'octubre d'enguany.

També es consideren importants els tallers dirigits a la
dona amb distintes carències i en situació de marginació els quals
tenen com objectiu no sols procurar la seva promoció, sinó també
establir l'entorn adequat pel diàleg,la comunicació i augmentar el
nivell cultural i de la seva autoestima.

Palma, 27 de novembre del 1992
P R E S I D E N T A  D E  L A  C O M I S S I Ó

INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA
Maria Rosa Estarás i Ferragut
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