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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la pregunta RGE núm. 2409/92, presentada per la

diputada Sra. Mª Antònia Vadell, relativa a l'asfalt de carrers a
Sóller. (BOPIB núm. 38 de 26 de juny del 1992).

El carrer Poetisa Francesca Alcover del T.M. de Sóller,
fou asfaltat per aquesta conselleria a petició de la Batllessa de dita
localitat, facturan-se posteriorment el seu import a l'Ajuntament
de Sóller.

L'esmentada actuació s'ha d'inscriura a l'habitual marc
de col•laboració de la conselleria amb els ajuntaments que permet,
que en casos molt determinats i aprofitant la presència a la
localitat de la maquinària adequada, es realitzin petites obres de
competència municipal, que sense representar alteració sensible
en el ritme de treball de les nostres brigades, ajuden als
ajuntaments en matèries per les quals, habitualment no es disposa
de mitjans tècnics.

Naturalment el cost íntegre de les esmentades actuacions
s'abona pel respectiu ajuntament.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
B) 

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

L'any 1991 no es va imputar res al subconcepte 22609
perquè existien conceptes més específics per imputar les diverses
despeses en virtut de la vinculació pressupostària establerta a la
Llei de Finances, de 5 de febrer del 1986 i llei de pressuposts de
la CAIB.

Els subconceptes 22706 i 22709 no estaven
pressupostats dins l'any 1991, per el qual no es poden respondre
aquestes qüestions al senyor diputat.

L'any 1992 i en virtut de l'esmentada vinculació
pressupostària que es veu regulada a la normativa assenyalada les
quantitats destinades a les despeses del subconcepte 22609 varen
ser destinades a pagar altres despeses de subconceptes del mateix
article ja que la vinculació estava feta a nivell d'article.

Referent al subconcepte 22706 podem veure la següent
informació:

Perceptor: R. Rabal.
Concepte: Reportatge fotogràfic.
Quantitat: 70.438 pessetes.

Perceptor: A. Barceló
Concepte: Treballs normalització lingüística Sa Llotja.
Quantitat: 176.471 pessetes.

Perceptor: M. Massutti.
Concepte: Reportatge fotogràfic.
Quantitat: 16.100 pessetes.

Perceptor: G. Ramon
Concepte: Reportatge fotogràfic.
Quantitat: 53.285 pessetes.

Perceptor: A. Barceló.
Concepte: Treballs normalització lingüística Sa Llotja.
Quantitat: 176.471 pessetes.

Perceptor: F. Mut
Concepte: Classificació i arxiu fons documentals.
Quantitat: 158.823 pessetes.

Perceptor: J. Muñoz.
Concepte: Fotos conselleria.
Quantitat: 25.760 pessetes.

Perceptor: J. Muñoz.
Concepte: Fotos conselleria.
Quantitat 245.784 pessetes.

En el subconcepte 22709 les quantitats destinades per les
despeses, en virtut de la vinculació a nivell d'article varen ser
destinades al pagament d'altre tipus de despeses del mateix article
22.  
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 3533/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a l'oferta de sòl industrial barat. (BOPIB
núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

De conformitat amb el seu objecte social, Foment
Industrial SA, empresa vinculada a aquesta conselleria, ha dut a
terme en els darrers exercicis, diverses actuacions, a l'objecte de
promocionar la disponibilitat de sol industrial a les Illes.

En aquest sentit ha contribuït a la creació de polígons
industrials mitjançant l'adquisició de terrenys en fases inicials
d'execució amb el qual s'ha impulsat el seu desenvolupament,
abaratint al mateix temps els costos d'adquisició.

D'aquesta menra s'han dut a terme actuacions als polígons
del TM. de Consell, Petra, Sant Lluís i Llucmajor.

Es troba així mateix en fase de negociació, amb els
respectius ajuntaments, participar en els Polígons de Mercadal, Es
Castell, Ciutadella i Ferreries.
 

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA:
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Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 3585/92, presentada pel diputat
Sr. Francesc Triay, relativa a l'Autovia Palma-Campus
Universitari. (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

1.- El Govern té previst transformar l'actual carretera en
una autovia per accés al campus universitari.

2.- Cap. Es redacta directament el projecte.

3.- La secció tipus consta de dues calçades de set metres
amb vorera dreta de 2,50 metres i esquerra de 1,00 metres,
separades per una mitjana de cinc metres. Pista de bicicletes de
3,50 metres separada de la calçada esquerra en la direcció de
Palma a Valldemossa per un parterre de 2,00 metres.

4.- El cost estimat de les obres puja a uns mil dos-cents
milions de pessetes. (1.200.000.000 pessetes).

5.- Es desconeix.

6.- Es desconeix.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 3586/92, presentada pel diputat
Sr. Francesc Triay, relativa al Pla Territorial Parcial del Pla de
Mallorca.  (BOPIB núm. 52 de 4 de novembre del 1992).

L'equip designat per la Direcció General de Política
Territorial i Urbanisme, s'està dedicant exclusivament a la
preparació de les Directrius d'Ordenació Territorial, els treballs
s'espera quedin ultimats a principis del 1993, moment en el que de
forma immediata, el mateix equip, iniciarà l'elaboració del Pla
Territorial Parcial del Pla de Mallorca.
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3746/92, presentada pel diputat Sr. Antoni Gómez, relativa a canvi
d'ubicació de la Unitat de primera acollida de menors de Menorca.
(BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992).

No. Depèn del funcionament, de la manera com es
desenvolupin els programes d'intervenció amb els menors i una
vegada consolidat l'esmentat programa, s'haurà d'observar si
l'espai és suficient o si per altra banda es necessari disposar de
més habitacions, zones d'esbarjo, etc. Es necessari un marge de
temps i esperar els resultats.
 

Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3747/92, presentada pel diputat Sr. Antoni Gómez, relativa a motius
pels quals es canvia d'opinió sobre la ubicació de la Unitat de
primera acollida de menors a Menorca. (BOPIB núm. 54 de 19 de
novembre del 1992).

1.- No es plantegen canvis d'opinió respecte de la ubicació
i molt manco si aquesta es localitza dins el casc urbà possibilitant
d'aquesta manera la inserció i normalització dels atesos.

2.- Tenint en compte que l'esmentat canvi no està previst,
el més important és que els menors estiguin atesos pedagògicament
i amb programes d'atenció coherent a les exigències pròpies
d'adaptació a la societat.

En tot cas, d'arribar a fer-se mai, ho serà en base a criteris
tècnics i no polítics.

3.- No mes s'ha produït un canvi d'ubicació, i ha estat d'un
lloc aïllat, a 5 km. de Maó, a un altre dins del casc urbà, acció
fonamentada en l'element socialitzador.

Aquesta Unitat, per tant, haurà de programar activitats
diàries adreçades a l'adaptació de conducta, allà on el jove s'haurà
d'integrar.

El més important és que el programa quotidià l'enriqueixi
i possibiliti elements bàsics per arribar a ésser una persona adulta
sana i integrada dins el col•lectiu urbà o rural.

Aquest únic canvi facilita el contacte amb la societat i
evita el seu aïllament.

A més, ve donat per l'escolarització dels menors i la
proximitat dels recursos socials i culturals integradors.
 
 

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3759/92, presentada pel diputat Sr. Joan Ferrà, relativa a
agençament de la Comuna de Bunyola. (BOPIB núm. 54 de 19 de
novembre del 1992).

Construcció d'àrea recreativa: acondicionament del terreny
circumdant, col•locació de 10 taules, 10 fogons, 20 bancs i 3
abocadors per dipòsit i posterior recollida de fems.

Neteja, acondicionament i senyalització de camins de la
Comuna, que a la vegada serviran d'itineraris peatonals pedagògics.
Amb això es pretén també millorar la infrastructura de lluita contra
incendis forestals.
 

Palma, 25 de febrer del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
I) 

A la pregunta RGE núm. 3764/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a adequar les sigles de les Illes Balears als
noms oficials. (BOPIB núm. 54 de 19 de novembre del 1992).
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La primera qüestió que cal puntualitzar, i que no sabem
si coneix el Grup Parlamentari PSM-EEM, és que esdevé
impossible adequar les sigles a la nova toponímia si els
ajuntaments no han procedit a canviar el nom d'acord amb els
tràmits que estableix el capítol III -Del nom i la capitalitat dels
municipis- de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

En el cas que ens ocupa, l'Ajuntament d'Eivissa si ha
realitzat aquest tràmit, però no l'Ajuntament de Maó, el qual,
oficialment, continua essent encara Mahón. Consulteu la
Delegació del Govern i ho comprovareu.

Sobre les interferències jurídiques entre els decrets de
toponímia 36/1988 i 62/1990 i l'esmentada Llei de bases de règim
local, aquesta conselleria ha sol•licitat diversos informes jurídics
que conclouen unàniment que (cit textualment) "la competència
efectivament rellevant en matèria de nova toponímia no és la de
normalització lingüística, sinó la d'Administració Local i, més
concretament, la relativa a l'alteració del nom i la capitalitat dels
municipis".

Així doncs, el primer tràmit per aconseguir el canvi de
les sigles era de comunicar a l'Ajuntament de Maó la necessitat
que per acord del Ple s'efectuessin els tràmits abans citats.

I així es va fer. Amb data 19 de maig del 1992, la
consellera Munar trameté una circular a tots els ajuntaments que
no havien realitzat el canvi, en la qual se'ls instava a fer-lo i, a més
se'ls citaven els textos legals en els quals havien de basar-se
jurídicament per iniciar aquesta actuació.

Alguns ajuntaments -Santa Margarida, Binissalem- han
respost a aquest escrit amb la publicació al BOCAIB del canvi de
nom. No així d'altres, com l'Ajuntament de Maó, del qual encara
no tenim notícies que hagi efectuat aquest tràmit. Efectivament,
pensam que el compàs d'espera ja és suficient i trametrem
novament escrit a aquest ajuntament.

Com veieu, aquest entrebanc de l'Ajuntament de Maó ha
retardat considerablement la tramitació de la proposició no de llei.

I us afegiré més informació: en el moment que no hi
hagi problemes per adequar les sigles, encara no sabem per quina
ha de canviar-se la MH, atès que la sigla MA correspon en el
Dipòsit Legal a Màlaga i, com és evident, se n'ha d'evitar la
duplicitat. La Universitat de les Illes Balears, desconeixent
aquesta duplicitat, ens proposà la sigla MA; l'informe jurídic de
Presidència del Govern Balear ens proposà la sigla ME
(Menorca); i l'informe jurídic d'aquesta Conselleria ens proposa -
atesa la brevetat d'aquest nom- d'evitar les sigles i posar
simplement Maó.

Com veieu, no hem aconseguit encara dur a terme
l'imperatiu parlamentari, però estam gestionant amb interès aquest
tema. I el retard, com hem dit abans, no ens és atribuïble. Potser
haureu de tenir un poc de paciència perquè, com sabeu, a vegades
la gestió administrativa, per simple que sembli -com aquest cas de
les sigles-, s'endarrereix pels molts tràmits legals preceptius que es
deriven de l'ordenament jurídic vigent.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3892/92, presentada pel diputat Sr. Xavier Tejero, relativa a
característiques i serveis que dispensa la Unitat de Primera Acollida
de Menors a Menorca. (BOPIB núm. 55 de 26 de novembre del
1992).

1.- Les responsabilitats assumides en Menorca pel Govern
Balear en matèria de menors des de la signatura del Conveni de
col•laboració entre la CAP i el MAS, a octubre del 1988, sempre
han estat les mateixes: la gestió i execució de les competències que
la Llei 21/87 atribueix a l'entitat pública responsable de menors, les
esmentades competències, les exerceix delegadament el
Departament de Protecció de Menors de Menorca.

Part d'aquestes actuacions, passen per la valoració i
declaració de situacions de desemparament i desprotecció de
menors, amb assumpció de tutela o delegació de guarda per part
dels pares. Tals menors, han d'esser en molts casos separats de les
famílies, passant a esser atesos o acollits en unitats alternatives al
seu medi familiar; tot i esperant que el mes aviat possible i
superades les circumstàncies que originaren la separació es
reintegrin al seu nucli familiar.

El paràgraf segon de la Disposició Addicional 1ª de
l'esmentada Llei, permet la signatura de convenis amb institucions
col•laboradores per a la guarda i el tractament educatiu de menors.
Es en virtut d'això, que de no disposar d'altres institucions d'aquest
caire a l'illa de Menorca i amb la finalitat d'evitar el desplaçament
de menors desprotegits a Mallorca, es va signar conveni de
col•laboració amb el CIM, titular de la Llar Es Milà.

A partir de la desaparició de la Llar Es Milà, es renovà el
conveni, intensificant-se la col•laboració entre l'equip tècnic del
departament i l'equip educatiu de la UPAO, corresponguent, en tot
cas al departament la supervisió i la recerca d'alternatives dins el
procés de tractament del menor i de la seva reinsercció posterior al
nucli familiar propi o altre.

2.- A més de les corresponents al Departament,
determinades conjuntament amb el MAS, les corresponents a
Unitats i ajudes de prevenció, són partides pressupostàries
contemplades en el conveni de col•laboració amb el Consell Insular
de Menorca i que a hores d'ara s'estan acordant.
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3.- Referint-nos exclusivament a la UPA, es compta amb
igual numero de treballadors que a la Llar Es Milà.

D'una altra banda, el departament compta amb quatre
tècnics (grau superior i/o mig).

Els dos equips treballen coordinadament en l'atenció dels
menors acollits.

4.- El titulat superior amb funcions de director, dos
titulats superiors amb funcions d'educadors, tres persones amb
formació bàsica amb funcions d'auxiliars d'educador, una persona
per a suplències puntuals, i a la vegada també hi ha una persona
de neteja i bugaderia.

En el departament, un titular superior fa les funcions de
cap de departament i assessor jurídic, un psicòleg, dos assistents
socials, complint les funcions derivades de l'aplicació de la Llei
21/87.

5.- Es un programa que es pot definir com una Unitat de
Diagnòstic socio-educatiu i que ha d'anar coordinat tècnicament
amb el departament de Protecció de menors de Menorca.

A una Unitat d'aquestes característiques el treball de
primera acollida és extraordinàriament útil per evitar el trasllat de
menors per via d'urgència a una altra illa.

També el període d'observació es vàlid, sempre que a
continuació es conduexin i canalitzin el hàbits i les conductes de
manera adequada.

De les dues fases surt el resultat d'un diagnòstic educatiu
que permet objetivitzar si el tractament del menor es pot donar
dintre de la mateixa Unitat o en l'interès del menor és convenient
traslladar-lo a Mallorca o a una altra Unitat de tractament educatiu
o cercar una altra mesura de tractament educatiu o de caire
exclusivament protector..   
 

LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA:

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral, RGE núm.
3893/92, presentada pel diputat Sr. Xavier Tejero, relativa al
coordinador per associacions de la Conselleria Adjunta a
Presidència del Govern Balear.  (BOPIB núm. 55 de 26  de
novembre del 1992).

En relació a l'apartat primer cal dir que és la de
Coordinador de les activitats relacionades amb la família i la
infància dins del programa denominat "Família, Infància i Dona"
de la Conselleria Adjunta a la Presidència.

Es troba enquadrat dins la Direcció General de
Relacions Institucionals. La seva contractació s'ha cobert a través
d'un arrendament de serveis per una quantitat global de 749.000
pessetes.

En quant a la publicació al BOCAIB, aquest
nomenament no va esser publicat donat que jurídicament no és
obligatori.
 

LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA

Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta amb sol•licitud de resposta oral,  RGE
núm.3894/92 , presentada pel diputat Sr. Xavier Tejero, relativa a
l'adjudicació de contractes de compra d'objectes d'art. (BOPIB
núm. 55 de 26 de novembre del 1992).

Les propostes per part de galeristes, artistes o altres
entitats per a l'adquisició d'obres d'art es trameten a la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, la qual compta amb personal
assessor per a l'estudi de la compra de quadres, escultures, obra
gràfica o d'altres obres d'art. Els criteris que es tenen en compte són:

Importància de l'obra.

Relació de l'artista amb les nostres illes.

Recuperació d'obres del patrimoni històrico-artístic.

Per la qual cosa la conselleria sol•licita l'opinió dels
tècnics competents en cada una de les matèries o estils de les obres
a adquirir
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
M) 

A la pregunta RGE núm. 3910/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa als llibres editats en català.  (BOPIB
núm. 57 de 9 de desembre del 1992).

Els llibres editats en català a cada illa són:

Any 1990.

Eivissa: 9.
Menorca: 30. Bilingüe 1.
Mallorca: 133. Bilingüe 1.

Any 1991.

Eivissa: 15.
Menorca: 29.
Mallorca: 181. Bilingüe 13.

Any 1992.

Eivissa: 11.
Menorca: 18. Bilingüe 1.
Mallorca: 257. Bilingüe 16.

Els llibres que han tingut suport de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports:

Any 1990.

Eivissa: 4.
Menorca:
Mallorca: 43.

Any 1991.

Eivissa: 6.
Menorca: 2.
Mallorca: 27.
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Any 1992.

Eivissa: 9.
Menorca:
Mallorca: 38. 

 
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 3911/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'evolució de l'exempció del "català"
a estudiants. (BOPIB núm. 57 de 9 de desembre del 1992).

L'evolució de les exempcions de l'aprenentatge de la
llengua catalana atorgades en els tres darrers cursos escolars és la
següent:

Curs 1990-1991.

Exempcions sol•licitades:

Mallorca: 490.
Menorca: 44.
Eivissa-Formentera: 58.

Total: 592.

Atorgades:

Mallorca: 418.
Menorca: 34.
Eivissa-Formentera: 53.

Total: 505.

Denegades:

Mallorca: 72.
Menorca: 10.
Eivissa-Formentera: 5.

Total: 87.
 
 Curs 1991-1992.

Exempcions sol•licitades:

Mallorca: 581.
Menorca: 22.
Eivissa-Formentera: 65.

Total: 668.

Atorgades:

Mallorca: 555.
Menorca: 20.
Eivissa-Formentera: 64.

Total: 639.

Denegades:

Mallorca: 26.
Menorca: 2.
Eivissa-Formentera: 1.

Total: 29.

 Curs 1992-1993.

Exempcions sol•licitades:

Mallorca: 463.
Menorca: 8.
Eivissa-Formentera: 53.

Total: 524.

Atorgades:

Mallorca: 445.
Menorca: 8.
Eivissa-Formentera: 50.

Total: 503.

Denegades:

Mallorca: 18.
Menorca: 
Eivissa-Formentera: 3.

Total: 21.

 Les exempcions de català són individualitzades i
s'autoritzen prèvia sol•licitud de cada alumne interessat. No es
donen, doncs, als centres educatius. A l'annex hi trobareu de totes
maneres la relació alfabètica dels centres i dels alumnes que han
obtingut l'exempció.

Creiem convenient comentar el que d'aquesta estadística
se'n deriva:

1.- Com es dedueix clarament de les dades ofertes, el
percentatge de les exempcions respecte a la població total escolar
de les illes -menys de 600 exempcions per un total de 160.000
alumnes- és realment mínim.

2.- Es constata una disminució del nombre d'ecempcions
degut a la més gran concienciació i apreci que la gent té a la nostra
llengua.

3.- Les exempcions sol•licitades s'ajusten més a la legalitat
vigent.

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

A causa de l'extensió, la relació alfabètica per centres,
queda dipositada al Registre de l'Oficialia Major, a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 3914/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Gomila, relativa a la utilització de la denominació "Govern
Balear". (BOPIB núm. 57 de 9 de desembre del 1992).

Es reconeix que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la
nostra Comunitat Autònoma, la denominació correcta i que hauria
d'emprar-se sempre és la de "Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears"; ara bé, en defecte de l'existència d'un gentilici
concret amb que denominar al Govern (com, per exemple, succeeix
amb "Generalitat de Catalunya" o "Principado de Asturias") i l'ús en
determinades circumstàncies (com en escrits o anuncis en els
mitjans de comunicació) del terme "Govern Balear" no és en absolut
amb la intenció de desvirtuar l'exacta denominació, sinó que obeeix,
sens dubte, a la voluntat d'actuar amb practicitat i simplicitat de qui
l'empra en els mitjans de comunicació amb tercers.
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Així mateix, es comprèn, que tot lo relacionat o que
afecta a les Illes Balears, és "balear", i en aquest cas, en la
pràctica, per abreujar, s'utilitza molt el darrer dels termes. En
aquest cas, la mateixa filosofia es contempla en un context molt
diferent del anomenat i que consideram justificat, com és una
disposició legal com el propi Estatut d'Autonomía, en el que, per
exemple, en el seu article 32.4 empra la frase "Govern de les Illes
Balears" podent dir "balear", per no repetir, per una qüestió
d'ordre pràctic, el terme molt més extens de "Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears".
 

LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA.

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 4715/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa al descens de la població del Milà a
Menorca.  (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

Actuacions sobre la població balear.

1.- Seguiment.

Dins les actuacions de seguiment de les poblacions de
les espècies silvestres que du a terme el Servei de Conservació de
la Naturalesa, s'inclou el seguiment esporàdic de la població de
Milana, Milvus milvus de l'illa de Menorca, per la qual cosa es té
constància de la disminució dels seus efectius poblacionals.

El recompte de la població nidificant a Menorca efectuat
al 1992 per encàrrec de la conselleria dóna una estima poblacional
de 35 parelles (25 segures i 10 probables). Els serveis tècnics
consideren que la població real està lleugerament per sobre
d'aquesta xifra.

2.- Conservació.

El 1992 s'han iniciat les actuacions de conservació
previstes al Pla de Conservació dels Rapinyaires de les Balears,
que en preveu una durada de quatre anys. El Pla inclou actuacions
globals (divulgació, xerrades als caçadors, estudis, etc.,) i altres
particulars per a les espècies.

En el cas de la Milana s'ha efectuat un recompte de la
població amb localització i distribució dels nius, estudi de la seva
dieta alimentària a Mallorca i Menorca i seguiment als abocadors
de fems, un dels punts d'alimentació de l'espècie.

Per al 1993 es preveuen les següents actuacions:

- Continuar amb el control de les parelles i efectuar
recomptes per a detectar canvis de densitat.

- Estudi de la dieta alimentària i instal•lació
experimental de menjadores controlades per als milans.

- Realització d'anàlisis de contingut en pesticides a ous,
i cadàvers de joves i adults. Fins al moment no s'ha tengut accés a
cadàvers de milanes per analitzar la causa de la mort, estudi que
requereix tècniques específiques. S'han establert contactes amb
laboratoris especialitzats per enviar-hi mostres els propers anys.

- Estudi de l'incidència de les línies elèctriques.

Causes estimades del descens poblacional.

Les dades obtingudes fins el moment no permeten avaluar
de forma definitiva les causes a les quals es pot atribuir el descens
de la població observat a Menorca.

La disminució dels recursos tròfics (davallada de les
poblacions de conills per mixomatosi o pneumònia vírica), la
utilització de verins, prou estesa encara, i la contaminació per
residus tòxics (vertits..) poden haver estat parcialment responsables
d'aquest fet. També ho pot ser l'expansió de les poblacions de
Gavina vulgar, espècie parcialment concurrent amb el milà a nivell
tròfic.

Quant a la possible relació de la disminució de la població
amb les fumigacions que es vénen efectuant per part d'aquesta
conselleria aquestes s'efectuen amb productes de baixa toxicitat
(DIMILIN i BACILLUS) classificats AAA a l'escala corresponent.
Aquests productes actuen específicament sobre larves de lepidòpters
i el període de fumigació, entre setembre i novembre, no coincideix
amb el període reproductor de la Milana, per tant en cal estimar una
nula incidència sobre la taxa reproductora de l'espècie. Per altra
banda, altres rapinyaires menorquins, i en especial el Soter, tenen
poblacions en expansió, per la qual cosa no es pot considerar
l'existència d'un deteriorament general dels ecosistemes insulars.

 
Palma, 21 de gener del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 4719/92, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a les obres a la carretera Andratx-
Estellencs. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

1.- Es va tancar el trànsit perquè era molt perillós circular
davant possibles despreniments.

Una vegada realitzat un sanejament de la zona s'ha obert
novament al trànsit.

2.- L'obra està declarada d'emergència.

3.- Existia un projecte redactat per protegir
aproximadament la meitat del tram que ara es presenta com
summament perillós. Al tractar-se d'una obra modulada, s'utilitzarà
aquest projecte, duplicant la seva longitud.

4.- Aquest tipus d'obres, de millora local, no precisen
d'informació pública.
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5.- Pel mateix motiu indicat al paràgraf anterior, tampoc
precisen d'estudi d'impacte ambiental. 
 Concepte: Revista Imagen Médica.

Quantitat: 644.100.
Data: 17-02-92.
Perceptor: Roman Araya Mª Eugenia.

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 4745/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de la
Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 58 de 21 de
desembre del 1992).

1.- 20.636.543 pessetes.

2.- La relació d'empreses a les que s'han realitzat
pagaments en concepte de publicitat (demés dels butlletins
oficials, en els casos d'inserció obligatòria i no gratuïta) són:

- Editora Balear, SA.
- Hora Nova, SA.
- Editorial Menorca, SA.
- Sociedad Española de Radiodifusión.
- Asociación Técnica de Carreteras.
- Diario de Ibiza, SA.
- Rey Sol, SA.
- Radio Cadena Española-Palma.
- Editora Inmobiliaria Balear, SA.
- Nova Televisió, SA.
- Nimbus Publicidad, SA.
- Race Consulting, CB.
- Salon y Comparini, SA.
- Ediciones Falta, SA.
- Radio Popular de Ibiza.
- Grabados Mayor, SA.
- Nuevas Impresiones.

3.- L'única despesa que per la seva quantia ha estat
objecte d'adjudicació ha estat Publicidad Continental, SA.,
adjudicatària de la campanya publicitària corresponent al Pla
d'Habitatge, per un import de 9.992.217 pessetes. El criteri amb el
qual s'adjudicà fou que l'empresa en qüestió efectuà l'oferta
econòmica més ventatjosa. 
 

EL CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI:

Jeroni Saiz i Gomila

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 4746/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses en publicitat de la
Conselleria de Sanitat. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).

Concepte: Revista Imagen Médica.
Quantitat: 644.100.
Data: 17-02-92.
Perceptor: Roman Araya Mª Eugenia.

Concepte: Informació s/ Hospital Joan March.
Quantitat: 282.500.
Data: 19-03-92.
Perceptor: Nimbus Publicidad SA.

Concepte: Informació s/. Centros Comarcales
Quantitat: 37.835.
Data: 27-03-92.
Perceptor: Editorial Balear SA.

Concepte: Especial Salut.
Quantitat: 83.620.
Data: 02-04-92.
Perceptor: Rey Sol SA.

Concepte: Taula rodona Serbasa.
Quantitat: 668.303.
Data: 02-04-92.
Perceptor: Víctor Alzamora y Asoc.

Concepte: Revista Colegio Oficial.
Quantitat: 247.187.
Data: 28-04-92.
Perceptor: Nimbus Publicidad, SA..

Concepte: Informació s/ Centro 1 de Ibiza.
Quantitat: 448.497.
Data: 15-07-92.
Perceptor: Binomio de Publicidad SA.

Concepte: Revista Noticias Médicas s/vacunación.
Quantitat: 190.400.
Data: 02-03-92.
Perceptor: Editores Médicos, SA.

Concepte: Libros "Mostra de Cuina"
Quantitat: 216.395.
Data: 10-06-92.
Perceptor: Tipokrom SA, Alpha 3.

Concepte: Campaña Dia del Consumidor.
Quantitat: 1.402.485
Data: 24-06-92.
Perceptor: Imagen de publicidad y market.

Concepte: Presentació Publ. Consum.
Quantitat: 79.220.
Data: 28-12-92.
Perceptor: Alcacer Gasch Mª Gloria.

Concepte: Premis defensa consumidor.
Quantitat: 222.526.
Data: 10-12-92.
Perceptor: Novografic, SA.

Concepte: Revista Imagen Médica.
Quantitat: 214.700.
Data: 17-07-92.
Perceptor: Roman Araya Mª Eugenia.

Palma, 3 de març del 1993.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó
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Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 4751/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de la
Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992.

La Conselleria de Turisme durant l'any 1992, ha destinat
un total de 866.121 pessetes, per la publicació d'un anunci a tots
els periòdics de les Illes sobre la finalització del termini de
legalització de l'Oferta Complementària, haguent-se produït una
facturació total de 833.829 pessetes, per l'empresa "Imagen de
Publicidad y marketing", i 32.292 pessetes, per l'empresa
"Editorial Menorca SA".
 

Palma, 4 de febrer del 1993
EL CONSELLER DE TURISME
Jaume Cladera i Cladera

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 4755/92, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les despeses en publicitat de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del
1992).

L'Institut d'Estudis Baleàrics no efectuà durant l'exercici
del 1992 despeses en concepte de publicitat.

Les úniques despeses que per aproximació es podrien
considerar de publicitat són les ocasionades amb motiu de la
realització d'alguna de les activitats de l'IEB. En aquests casos, i
a fi de donar la màxima difusió, s'editen cartells informatius i les
corresponents invitacions d'assistència a l'acte. L'edició
s'encarrega generalment a la impremta o l'empresa que ha imprès
el llibre, la revista, etc.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 4758/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a les despeses de publicitat de l'Institut
Balear de la Funció Pública. (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre
del 1992).

1r.- La quantitat destinada per l'Institut Balear
d'Administració Pública, a despeses de publicitat durant l'any 1992
ha estat de 218.090 pessetes, per a la publicació d'un llibre sobre
el Pla d'Actuació 1992.

2n.- L'empresa adjudicatària va ser Ignassi Mut Tomás,
(DNI: 41.185.125).

3r.- Es va realitzar per adjudicació directa. 
 

Palma, 13 de gener del 1993.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
José Antonio Berastain Diez

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 4780/92, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa al programa per protegir els oms de les
Balears.  (BOPIB núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

El programa de recuperació de l'om a Balears consta, en
línies generals, de les següents fases:

1.- "Projecte d'estudi i inventari dels omars de Balears, i
actuacions prèvies contra la "grafiosis"", redactat pels serveis de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i, actualment, en fase d'execució.

A la vegada consta de les següents fases:

Fase I. Estudi inicial. Realització d'un estudi fitosanitari
de les poblacions dels oms baleàrics (Illes de Mallorca i Menorca),
geobotànic de distribució de l'espècie a Balears, i entomològic, en
què s'analitzaran les espècies d'insectes vectors de "grafiosis".
També es procedirà al cultiu de material fúngic per confirmar la
presència o no de soques agressives en el territori de la comunitat.
Aquests treballs, en aquests moments, estan en fase de finalització.

Fase II. Inventari forestal. En aquesta fase es contempla
la realització d'un inventari exhaustiu de tots els rodals naturals, o
assilvestrats d'oms del territori de la comunitat balear, en general
amb una superfície superior als 50 m2. Fase finalitzada.

Fase III. Actuacions prèvies. Consisteix en la realització
de treballs selvícoles posteriors a la realització de la Fase II,
encaminats al manteniment òptim dels omars existents front a la
incidència de la soca no agressiva de la malaltia, o a la possible
entrada d'alguna de les soques agressives conegudes de la malaltia
(NAN o EAN).

La col•locació de trampes d'atracció mitjançant feromona
sintètica, d'escarabats foradarors de l'escorça, transmissors del fong
causant de la malaltia.

Actuacions en fase de finalització.

Aquest projecte està adjudicat a l'empresa Serveis
Forestals de Balears, SA.

2.- Multiplicació de l'espècie.

2.1. Experiències d'arrelament d'esqueixos o estaquetes de
parts aèries o radicals per multiplicar els oms. Durant l'any 1992,
aquests treballs s'han començat en els vivers de la finca Sa Canova,
a Sa Pobla.

2.2. Proves de germinació amb llavors d'aquí o de fora de
Ulmus minor Mill, amb la intenció de crear un banc clonal
permanent d'oms europeus.

2.3. Possibilitar la col•laboració amb la UIB per obtenir
plantes d'om a través de tècniques de cultiu "in vitro".

2.4. Col•laboració amb Icona i el Museu de Ciències
Naturals de Sóller, per a la implantació de boscans d'oms procedents
de llavors d'arbres peninsulars amb aparents símptomes de
resistència a la malaltia. Aquest futur omar seria implantat a la zona
de Manut-Binifaldó.
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3.- Tractaments contra altres insectes debilitadors a la
cadena entomològica de l'om, com és el cas de la "Galeruca", que
en l'actualitat són nombrosos i afecten pràcticament tots els nuclis
naturals i assilvestrats de Balears.

En acabar el programa esmentat, i si abans no s'ha
detectat cap soca  agressiva de la malaltia, els omars de Balears
podran estar en condicions sanitàries adequades per resistir els
embats de la malaltia. De la mateixa manera, Balears es podria
convertir en un banc clonal permanent d'oms a Europa, si es dóna
la primera de les premisses.

També s'haurà de complir una altra condició important,
que va íntimament lligada a la de la presència de soques
agressives, com és la vigilància fitosanitària duanera,
competència, actualment, de l'Administració Central.  
 

Palma, 21 de gener del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 4841/92, presentada pel diputat
Ramon Orfila, relativa a la composició del Consell Pesquer.
(BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).

El Consell pesquer va ser creat l'any 1987 mitjançant el
Decret 107 de 22 d'octubre, com un òrgan de consulta i
assessorament en matèria de pesca i aqüicultura i tasques de cria
i recollida de marisc. Posteriorment, la composició del Consell
pesquer s'ha anat modificant per diverses causes i en funció de les
demandes que hi ha hagut per assistir-hi per part del sector
professional. Malgrat això, sempre ha estat obert a totes les
institucions que de qualque manera estaven interessades en
qualsevol dels temes que s'han anat tractant en el decurs de les
sessions. I així, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera hi ha
participat cada vegada que s'han tractat els problemes específics
de les Pitiüses.

De tot això queda de manifest que, els consells insulars
han participat quan ho han considerat oportú i no formen part de
la composició ordinària del Consell pesquer, per ser un ens local
que pertany a l'Administració Territorial i no poden ser inclosos
dins la composició, si abans no manifesten el seu interès a
participar-hi.
 

Palma, 25 de gener del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 4842/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Gomila, relativa a la supressió d'alguns nivells de
reciclatge de català a Ciutadella. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener
del 1993).

1.- El quadre dels cursos de reciclatge de català que es
realitzen a Ciutadella, nivell, dates i horari, queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

D'acord amb això totes les assignatures del Reciclatge de
Català es realitzen a Ciutadella, a excepció d'un dels dos cursos de
Didàctica II, ja que un es realitza a Maó i l'altre a Ciutadella (cada
curs té una durada de 20 hores). D'aquesta manera els 9 matriculats
de Didàctica II de Ciutadella s'han de desplaçar a Maó per a
realitzar un dels dos cursos i els 5 que s'han matriculat a Maó s'han
de desplaçar a Ciutadella pel mateix motiu.

Els motius pels quals s'ha programat d'aquesta manera és
la poca matrícula registrada.

2.- Durant aquest curs escolar el tercer nivell del
reciclatge per a mestres s'ha continuat realitzant. No obstant s'ha
anunciat a l'alumnat que amb la implantació del nou sistema
educatiu derivat de la LOGSE, el pla d'estudis del Reciclatge haurà
de ser revisat i possiblement això provoqui la supressió d'aquest
nivell com a tal, ja que la titulació que s'obté amb ell, habilita per a
donar classes de llengua i literatura catalana al Cicle Superior
d'EGB, nivell que queda extingit amb el nou sistema educatiu.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 4843/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Gomila, relativa al nou model escolar.  (BOPIB núm. 62 de
29 de gener del 1993).

Efectivament, s'està plantejant el tema a que al•ludia el
Director General en l'entrevista esmentada.

Cal dir, de totes maneres, que aquest és un tema prou
complexa en sí mateix -si més no per la seva transcendència
educativa i social com per treballar-lo amb ponderació i seny. La
seva complexitat augmenta si tenim en compte que, ara per ara, som
una comunitat sense competències educatives.

Com qualsevol altre projecte, s'està elaborant amb l'ajut
i participació dels serveis tècnics que la conselleria creu més
indicats i, malgrat no podem fixar la data de finalització d'aquests
treballs, si podem afirmar que s'actua amb la màxima diligència per
tal que puguin finalitzar com més aviat millor.

Precisament, en el model que treballam, s'hi contempla
l'adaptació dels centres a la realitat de la respectiva població no sols
pel que fa als centres d'ensenyances mitges sinó dels centres
educatius de tots els nivells.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 4844/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Gomila, relativa als professors que no han superat els nivells
de reciclatge.  (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).
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La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, mentre no
rebi competències que li permetin de regular les proves selectives
per a l'ingrés en el Cos de Mestres, no pot sinó urgir al MEC el
compliment de la normativa vigent, com ara l'aplicació del que
està establert en l'Ordre d'aquesta conselleria de dia 29-08-86.

De fet, el Ministeri a l'Ordre de 5 de maig del 1992 que
convoca proves selectives per ingressar en el Cos de Mestres
(BOE 6.5.92), ha començat aplicant el mateix criteri de donar tres
anys per superar la prova de català als professors que han aprovat
les oposicions, si volen obtenir destí definitiu a les Illes.

Així, doncs, malgrat aquests professors no perdin mai els
drets adquirits en l'oposició, no podran obtenir plaça docent
definitiva a les Balears si en el termini de 3 anys no obtinguin els
coneixements adients de la nostra llengua.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 4845/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Gomila, relativa a l'inclusió del projecte lingüístic del
centre en l'elaboració del PCC. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener
del 1993).

Precisament en la darrera reunió de la Comissió de
Direcció del Conveni General de Cooperació que tingué lloc a
Palma el dia 1 de juliol del 1992, i després que els representants
del MEC proposassin que els centres incloguin el projecte
lingüístic en els respectius projectes curriculars, el Director
General d'Educació, representant de la CAIB en l'esmentada
comissió, davant la que considerà proposició insuficient i
incompleta oferí la següent proposta; que consta en l'acta de la
comissió.

- "Creación de un departamento de lengua catalana para
la aplicación de un modelo educativo propio, integrado por tres
inspectores de educación, dos coordinadores de reforma y cinco
profesores asesores, que actuarán en la conselleria".

- "Elaboración de un proyecto curricular propio, plan de
normalización linguística y programa de recursos didácticos, a
cargo de un departamento de asesoramiento integrado por tres
profesores que actuarán en la conselleria".

- "Creación de una sección de lengua catalana en los
Centros de Recursos".

- "Integración de los recursos de reciclaje para
profesores de lengua catalana en un programa general de
formación del profesorado, supervisado por una comisión de tres
expertos con la participación de los Centros de Profesores y la
Universidad".

- "Elaboración de la normativa de apoyo a la enseñanza de
y en lengua catalana en los centros de les Islas Baleares:
autorización de centros, acceso del profesorado, habilitaciones, etc.

- "Programa conjunto de inversiones en material didáctico,
recursos pedagógicos para la enseñanza de y en lengua catalana".

- "Inspección y evaluación del proceso, compartido por el
Ministerio de Educación y Ciencia y la conselleria".

Mentre s'espera i desitja que el MEC accepti el que es va
proposar, ja podem dir que hi ha comissions que treballen aquest
tema i que esperam que, amb la cooperació del MEC, puguin
finalitzar en un curt termini la seva tasca.  
 EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 4846/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Gomila, relativa a la selecció per illes al concurs de trasllats
de personal docent. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).

L'acció -decisiva pel que fa a l'assumpte que planteja la
pregunta- que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ja du a
terme, és treballar perquè ens siguin transferides les competències
educatives com més aviat millor.

Efectivament, si a Canàries, en el passat concurs de
trasllat de personal docent, hi havia la possibilitat d'elegir destí
definitiu per illes, i no per províncies com s'havia de fer a la resta
del territori MEC, és perquè la Comunitat de les Illes Canàries té les
competències educatives i, en conseqüència, organitza ella mateixa
el seu concurs de trasllat.

Mentre, sols ens queda el camí de reiterar al MEC altra
vegada que tengui en compte els trets peculiars de la nostra pluri
insularitat.

D'aquesta manera, els professors provisionals, obligats a
participar en el concurs de trasllats perquè encara no tenen cap destí
definitiu, que no veuen atesa la seva sol•licitud prioritzada de plaça,
se'n podrien veure beneficiats. 
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 4914/92, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa al catàleg balear d'espècies vegetals
amenaçades.  (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).

El "Catálogo Nacional de Especies Amenazadas", Real
Decret de 30 de març del 1990, contempla la catalogació de tretze
espècies i una subespècie presents a les Balears.
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El Decret 24/1992 de 12 de març pel qual s'estableix el
Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades té caràcter
complementari de l'anterior i contempla la catalogació d'una
família, un gènere, trenta-dues espècies, tres subespècies i una
varietat. Comporta l'aplicació de l'article 31 de la Llei 4/1989 per
tots aquests tàxons, si bé a l'article 6 del decret es puntualitza la
necessitat d'autorització en la recol•lecció d'alguns d'ells.

Es va fer pública l'aparició del Catàleg Balear amb la
seva publicació al BOCAIB número 40 del 2 d'abril del 1992.

En el Paper de Natura número 11 de l'agost del mateix
any es tractà la conservació dels vegetals a les Balears, citant
algunes característiques dels catàlegs abans esmentats.
 

Palma, 17 de febrer del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 4915/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Gomila, relativa al retard en contestar una sol•licitud de
la Delegació Diocesana de Menorca.  (BOPIB núm. 62 de 29 de
gener del 1993).

En relació a la pregunta formulada pel Sr. Bosco Gomila
sobre els motius del retard en contestar una sol•licitud de la
Delegació Diocesana de Menorca, cal fer una sèrie d'aclariments.
En primer lloc assenyalar que no hi ha hagut cap retard en
contestar la sol•licitud feta per part del Delegat Diocesà de
Joventut de Menorca, Sr. Antoni Fullana, sobre la possibilitat de
mantenir una entrevista, quan la Directora anés a Menorca, per
parlar de diversos temes relacionats amb la joventut de Menorca
i concretament sobre organització d'una activitat denominada
"Aplec de l'Esperit" a realitzar a Biniparraitx, els propers dies 29
i 30 de maig del 1993.

A causa dels problemes de treball i agenda, desde llavors
no s'ha produït el meu desplaçament a l'illa de Menorca, i així se'ls
comunicà telefònicament per part de la meva secretària,
comentant-los que quan fos possible anar-hi, es mantindria una
entrevista amb el Sr. Fullana.

Per altra banda, mai es va negar la possibilitat de que
quan el Sr. Fullana es desplaces a Palma, poguéssim concertar una
entrevista, circumstància que es va donar el passat dia 26 de gener
del 1993, on es varen parlar diversos temes, i es concretà la
utilització de les instal•lacions del Campament de Biniparraitx per
a la realització de l'esmentada activitat "Aplec de l'Esperit". 
 

Palma, 3 de febrer del 1993.
EL CONSELLER LA DIRECTORA GENERAL DE

JOVENTUT:
Virtuts Marí i Ferrer

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 77/93, presentada pel diputat Sr.
Joan Gomila, relativa al projecte de normalització lingüística del
centre.  (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).

El seguiment dels projectes de Normalització Lingüística
dels centres es fa, en primer lloc, mitjançant els treballs de la
Comissió de Direcció del Conveni General de Cooperació.
Precisament en la seva darrera reunió, de dia 1 de juliol del 1992,
l'esmentada comissió establí les mesures escaients per incloure el
projecte lingüístic en el projecte curricular de cada centre.

Per altra banda, en nom i, representació conjunta del MEC
i la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, la Inspecció Tècnica
del MEC d'Educació és l'orgue encarregat del seguiment més
immediat.

Finalment, el seguiment i assessoria als centres es
completa amb les circulars que tot recollint les orientacions de la
Inspecció, a iniciativa pròpia o a instància de la mateixa conselleria,
emet el Director Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 78/93, presentada pel diputat Sr.
Joan Gomila, relativa a la reforma educativa i normalitzación
lingüística. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).

La política educativa del Govern Balear pel que fa a
l'elaboració de material didàctic en català és especialment activa
precisament perquè hem previst la plena normalització lingüística
de l'ensenyament.

Quan començà el seu desenvolupament, hem de dir que
partíem pràcticament d'una manca quasi total, de material didàctic
en la nostra llengua, la qual cosa ens impedia de posar en marxa la
progressiva implantació de la llengua catalana en el currículum
escolar.

Per aquest motiu, ens fixarem un objectiu ben concret que
volem assolir en tres fases: la primera, d'una durada de més de dos
anys, consistí en donar suport a les iniciatives dels centres educatius
i del seu professorat, editant les publicacions que ells mateixos
havien elaborat. La segona fase suposà l'elaboració per la pròpia
Conselleria de Cultura, Educació i Esports del material més adient
dins cada una de les àrees educatives. Aquest material, que consta
de 74 títols, ha estat enviat per la Direcció General d'Educació a tots
els centres escolars de les illes.

Finalment,  en la tercera fase s'ha procurat als centres la
dotació d'aquell material d'aula que els mancava, amb una despesa
de 100 milions de pessetes.

Dia rere dia, la Direcció General d'Educació té cura que
augmenti el nombre i la qualitat del material didàctic que es
distribueix regularment i periòdicament a les escoles.

Des d'aquesta realitat, hom pot engrescar-se en un procés
de normalització lingüística profitós.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual
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Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 80/93, presentada pel diputat Sr.
Joan Gomila, relativa a la venda de manuscrits literaris a la
biblioteca de Catalunya. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del
1993).

En aquells moments l'existència d'una part del llegat
Ayamans posat a la venda no havia transcendit. La impressió que
tingué el personal tècnic de la Conselleria de Cultura és que els
formuladors de la lacònica pregunta haurien fet millor posant la
conselleria en coneixement de les informacions que tenien sobre
l'assumpte, això és: de quina part dels fons de la casa Ayamans es
tractava, si s'havia tret al mercat, qui era el venedor, quin preu s'en
demanava, etc. Si es pretenia que la conselleria assegurés la
permanència a l'illa d'un bé cultural, no s'entén que no es
facilitàssin les dades que la conselleria hagué de procurar-se sense
més orientació que aquella pregunta de tan breu formulació.

Les indagacions fetes pel meu departament donàrem
notícia d'uns fons documentals de la casa Ayamans posat a la
venda per l'antiquari i bibliòfil Manuel Ripoll. Dit senyor havia
posat un preu que ascendia a més del doble del que s'assegura que
ha pagat la biblioteca de Catalunya.

Juntament amb aquestes dades la conselleria s'assabentà
que la Universitat de les Illes Balears estava interessada en
l'adquisició de la col•lecció documental. La Biblioteca
Universitària semblà una destinació molt adient als responsables
del patrimoni per la qual cosa no entraren en la discusió del preu
del fons, preu que s'havia considerat molt elevat.

Ignoram si la Universitat havia posat la mateixa
objecció, el que és cert és que entre la data de les nostres
indagacions i la venda dels fons documentals a la Biblioteca de
Catalunya, la conselleria no ha tornat esser consultada sobre
aquest assumpte, ni pel venedor per dur a terme una operació de
compra-venda, ni per la Universitat per a sol•licitar una possible
ajuda per al pagament. 
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 86/93, presentada pel diputat Sr.
Pere Sampol, relativa als convenis amb ajuntaments.  (BOPIB núm.
62 de 29 de gener del 1993).

S'ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Sa Pobla
de 15.000.000 pessetes, i una altre a l'Ajuntament de Manacor de
10.000.000 pessetes, aquestes subvencions no han estat oferides
a cap ajuntament i s'atorgan prèvia sol•licitud dels interessats  i
tenguent en compte les necessitats exposades i les possibilitats
econòmiques de la Comunitat. 
 

Palma, 8 de febrer del 1993.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA:
Vicent Matas i Morro

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 88/93, presentada pel diputat Sr.
Valentí Valenciano, relativa a la utilització indeguda d'aigua per part
de l'empresa Bon Sosec. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).

1.- No hi ha hagut una denegació expressa a una
sol•licitud d'extracció d'aigua per part de la Conselleria de Comerç
i Indústria, ja que aquesta conselleria mai ha tingut l'atribució de
concedir extraccions de caudals d'aigua.

2.- El febrer del 1991, a conseqüència d'una visita
d'inspecció, i amb motiu de la mecanització del pòsit sense la
preceptiva autorització de la Conselleria de Comerç i Indústria,
s'inicià un expedient sancionador que va concloure amb la sanció,
per infracció del Reglament General de Normes Bàsiques de
Seguretat Minera. 
 

EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA:
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 156/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Semilla.  (BOPIB
núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

1.- L'empresa pública Serveis de Millora Agrària SA, fou
creada per acord del Consell de Govern de data 21 de març del
1991. Per consegüent, no va tenir activitat durant l'any 1990.

2.- Durant l'any 1991, l'empresa pública Serveis de
Millora Agrària SA, realitzà per encàrrec de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca dos estudis relatius a:

2.1.- "Estudio e investigaciones relacionadas con la
situación de la patata temprana de exportación".

2.2.- "Estudio de viabilidad de la empresa Coinga SA."

Els esmentats estudis foren encarregats a l'entitat Sunvale,
SL, i el seu cost total fou de 800.000 pessetes.

3.- Durant l'any 1992, l'empresa pública Serveis de
Millora Agrària SA, per encàrrec de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca ha executat els següents projectes, que inclouen entre d'altres,
la realització d'estudis. Els esmentats projectes són els següents:

A.- "Proyecto de Assistència Técnica para mejora del
sector productor de cereales en Baleares", amb un pressupost de
61.999.981 pessetes.

B.- "Proyecto de Asisténcia Técnica para mejora del
sector productor de patata temprana de Baleares", amb un
pressupost de 55.999.885 pessetes.

C.- Mostreig per a la quantificació de la superfície de
cereals de Balears l'any 1992, amb un pressupost de 4.000.000
pessetes.
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D.- "Aportación a la Mejora de la Agricultura de les
comarcas de Baleares", amb un pressupost de 1.600.000 pessetes.

Els estudis inclosos dins els projectes abans esmentats,
s'han executat per les següents persones i/o empreses
adjudicatàries.

Persona o empresa: Joan Miquel Bonafé Heredia.
Projecte: A, B i C.
Import: 1.040.000 pessetes. 

Persona o empresa: Maria Lluïssa Buades Feliu.
Projecte: A, B i C.
Import: 1.060.000 pessetes.

Persona o empresa: Jordi Griño Sayrol.
Projecte:  C.
Import: 265.325 pessetes. 

 Persona o empresa: Bartomeu Simonet Salas.
Projecte: D.
Import: 1.600.000 pessetes. 

 Palma, 24 de febrer del 1993.
EL PRESIDENT DE SEMILLA, SA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 158/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Foment
Industrial.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Segons les dades de que disposa aquesta conselleria els
anys 1990, 1991 i 1992 Foment Industrial, SA., ha encarregat la
realització dels estudis que es relacionen a continuació:

- "Definición de alternativas de desarrollo de los
principales subsectores industriales de transformación de Baleares
en el entorno de los años 90".

Autor: Isla 1, SL. Presupuesto: 11.000.000 pesetas.

- "Análisis del suelo industrial de Baleares".
Autor: Delineant 3, SL. Presupuesto: 3.500.000 pesetas.

- "La estampación y sus tècnicas en el sector industrial
de la confección".

Autor: Dª. Lavinia Blanes Jenkins. Presupuesto:
1.000.000 pesetas.

- "Censo de empresas de servicios de la CAIB".
Autor: IPIC, SA. Presupuesto: 8.000.000 pesetas.

- "Censo de empresas industriales de la CAIB".
Autor: IPIC, SA. Presupuesto: 9.657.000 pesetas. 

 
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA.

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 159/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per l'Institut Balear de
Disseny.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

1991.

1.- Vitrines i embalatges de l'Exposició "Un siglo de
Joyeria y Bisuteria Española 1890-1990".

Pedro Moreno Risueño.
Vitrines: 9.643.934 pessetes.
Contractació directa.

Existia una altre oferta de "Industrias Bec, SA. els imports
eren:

Vitrines: 24.520.300 pessetes.
Embalatges: 5.989.000 pessetes.

2.- Catàleg de l'Exposició "Un Siglo de Joyeria y Bisuteria
Española 1890-1990".

GEPSA
Import contractació: 12.959.100 (11.000 uds.)
Contractació directa.

Altres ofertes:
Gràficas García: 12.875.000 (10.000 uds.)
Modem Publi: 14.678.000 (10.000 uds.)

1992.

 1.- Fotocopiadora en color i mòdul connexió ordinadors.

Copiadoras de Baleares, SA. (Canon)
Import de contractació: 6.765.000.
Contractació directa.

Altres ofertes: no existia en aquests moments en el mercat
cap equip que donés les prestacions requerides.

2.- Transport i itinerancia de la "Exposición un Siglo de
Joyeria y Bisuteria Española 1890-1990".

Mobeltrans.
Pressupost previst: 6.459.000 pessetes.
Pressupost final: 5.500.000 pessetes.
Contractació directa.

Altres ofertes:
Transportes Pons: 9.298.606 pessetes.
Transbalear, SA: 7.569.590 pessetes.

 
LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA:

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 162/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Sefobasa.  (BOPIB
núm. 63 de 4 de febrer del 1993).
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Any 1990.

Projecte: Mapa de perillositat potencial d'incendis
forestals.

Empresa adjudicatària: Gabriel Bardí Fugini.
Pressupost d'adjudicació: 977.000 pessetes.

Projecte: AT Redacció projectes camins rurals a
Mallorca(Fase I).

Empresa adjudicatària: STOP.
Pressupost d'adjudicació: 5.820.000 pessetes.

 
Projecte: ID (Fase II).
Empresa adjudicatària: Serveis Tècnics d'Assistència

CB.
Pressupost d'adjudicació: 3.080.000 pessetes.

Projecte: ID (Fase III).
Empresa adjudicatària: STOP.
Pressupost d'adjudicació: 6.480.000 pessetes.

Projecte: ID (Fase IV).
Empresa adjudicatària: Serveis Tècnics d'Assistència

CB.
Pressupost d'adjudicació: 7.390.000 pessetes.

Projecte: ID (Fase V).
Empresa adjudicatària: Serveis Tècnics d'Assistència

CB.
Pressupost d'adjudicació: 4.590.000 pessetes.

Projecte:Camins rurals Formentera.
Empresa adjudicatària: Serveis Tècnics d'Assistència

CB.
Pressupost d'adjudicació: 2.700.000 pessetes.

Any 1991.

Projecte: Pla de recursos naturals de Mondragó.
Empresa adjudicatària: Ambient, SA.
Pressupost d'adjudicació: 1.993.421 pessetes.

Projecte: Aixecament topogràfic Polígon regable de
Santa Eulàlia.(Eivissa).

Empresa adjudicatària: CICA, SA.
Pressupost d'adjudicació: 3.909.944 pessetes.

Projecte: Restitució fotogramètrica Polígon regable de
Santa Eulàlia.(Eivissa).

Empresa adjudicatària: CICA, SA.
Pressupost d'adjudicació: 3.696.997 pessetes.

Any 1992.

Projecte: Pla comarcal contra incendis forestals a la
Serra de Tramuntana.

Empresa adjudicatària: IAMA, SA.
Pressupost d'adjudicació: 5.078.000 pessetes.

Projecte: Estudi grafiosis oms.
Empresa adjudicatària: IAMA, SA.
Pressupost d'adjudicació: 2.601.537 pessetes.

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 163/93, presentada pel diputat Sr.
ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Seamasa.  (BOPIB
núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Any 1990.

- Estudi d'evaluació d'Impacte Ambiental del "Centre
Balear de d'Aqüicultura Marina".

Adjudicatari: Ambient. Gestió i recursos.
Cost: 271.600 pessetes.

- Assistència tècnica, recollida de mostres de sediment i
anàlisi física i química de sediment en la zona d'influència de les
piscifactoríes Cupisa i Cultimar de la badía de Fornells. Per a
l'empresa Seamasa, amb objecte de realitzar l'informe anual
d'impacte ambiental de les piscifactories de Fornells.

Adjudicatari: SHNB. Societat d'Història Natural de les
Balears.

Cost: 141.139 pessetes.

- Estudi de l'impacte ecològic produït per les instalacions
dedicades a l'engreixament de peixos d'interès comercial, en
particular de l'espècie Sparus auratus (dorada), a la badía de
Fornells (nord de Menorca).

Adjudicatari: Marta Ribes Llordes. Departament
d'Ecologia. Facultat de Bilogía. Universitat de Barcelona.

Cost: 267.246 pessetes.

Any 1991.

- Estudi sobre els esculls artificials fondejats a Santa
Eulàlia d'Eivissa i a les platges de Tramuntana i Migjorn de l'Illa de
Formentera.

Cost: 2.166.080 pessetes.

- Estudi Impacte ambiental a les Piscifactories de Fornells.
Adjudicatari: Societat d'Història Natural de les Balears.
Cost: 315.840 pessetes.

Estudi impacte ecològic produït per les instal•lacions
d'engreix de peixos sobre la badía de Fornells (Menorca). Exercici
1991.

Adjudicatari: Dra. Olga Delgado Torres.
Cost: 440.745 pessetes.

Any 1992.

- Informe hidrogeològic de l'obra de Sa Torre d'En Pau.
Adjudicatari: Ingenieria de Sondeos, SA.
Cost: 300.000 pessetes.

- Treballs d'evaluació de l'impacte ecològic a la Badía de
Fornells.

Adjudicatari: Dra. Olga Delgado Torres.
Cost: 560.000 pessetes.

- Campanyes hidrològiques de Fornells.
Adjudicatari: Societat d'Història Natural de les Balears.
Cost: 641.520 pessetes.
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- Estudi Impacte ambiental de les piscifactoríes de
Fornells.

Adjudicatari: Societat d'Història Natural de les Balears.
Cost: 357.640 pessetes.

- Estudi sobre l'aplicació d'etiquetatge sobre captures
d'arrosegament, cèrcol i arts menors.

Adjudicatari: Federación Provincial de Cofradías de
Pescadores de Baleares.

Cost: 1.298.000 pessetes.

- Gestió, regulació i informació d'horaris de pesca
corresponent a la flota d'arrosagament, a tots els ports de les Illes
Balears, a talud i Plataforma del mar balear.

Adjudicatari: Federación Provincial de Cofradías de
Pescadores de Baleares.

Cost: 1.702.000 pessetes.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 164/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per Ibabsa.
(BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Durant el 1992, es varen encarregar els següents estudis:

Reforma de la PAC. Vacú de carn. Repercussions a la
Comunitat Autònoma de Balears.

Import: 750.000 pessetes més IVA= 847.500 pessetes.
Empresa adjudicatària: Erimbar, SA. Consultores.

Reforma de la PAC. Sector Lacti. Repercussions a la
Comunitat Autònoma de Balears.

Import: 750.000 pessetes més IVA= 847.500 pessetes.
Empresa adjudicatària: Erimbar, SA. Consultores.

- Reestructuració del sector càrnic a Balears.
Import: 4.867.257 pessetes més IVA= 5.500.000

pessetes.
Empresa adjudicatària: Prodisma. 

 
Palma, 24 de febrer del 1993.
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
AR) 

A la pregunta RGE núm. 165/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats pel Centre de
Documentació Europea.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del
1993).

No consta realització de cap estudi durant els anys 1990
i 1991.

Els estudis realitzats durant l'any 1992 han estat:

- Breu resum sobre la Lliure Circulació de Capitals.
Realitzat per: Cristina Julia.
Cost: 20.000 pessetes.

- Breu resum sobre la Lliure Circulació de Persones.
Realitzat per: Cristina Julia.
Cost: 13.000 pessetes.

- Breu resum sobre el Tractat de Maastriht.
Realitzat per: Cristina Julia.
Cost: 14.000 pessetes.

- Breu resum sobre la Política de Protecció del Medi
Ambient.

Realitzat per: Cristina Julia.
Cost: 15.000 pessetes.

- Manual sobre  Aplicació de la normativa comunitària als
distints sectors de l'Economia Balear, per la incorporació al Mercat
Únic.

Realitzat pel Centre de Documentació Europea, amb la
col•laboració de : Javier Blas, Cristina Julia i Jime Payeras.

Cost: 560.000 pessetes. 

 Palma, 2 de març del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan
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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.
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PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


