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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
Resposta complementària a la pregunta RGE núm.

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

1 Destinataris:

1.1.- Durant l'exercici 1991 es donà suport econòmic a
les emissores de ràdio següents, mitjançant conveni subscrit entre
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i l'Associació Voltor:

- Catalunya Ràdio.
- RAC 105.
- Catalunya Música.
- Catalunya Informació.

1.2.- Durant l'exercici 1992 es donà suport econòmic a
les mateixes emissores abans esmentades i també a la Ràdio
popular de Menorca, COPE.

2 Suport econòmic:

2.1.- Durant l'exercici 1991 el suport a les emissores de
ràdio ressenyades en 1.1, s'englobà dins el conveni amb
l'Associació Voltor, per la qual la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports destina una assignació de 20.000.000 pessetes.

2.2.- Durant l'exercici 1992 es mantingué l'assignació de
20.000.000 de pessetes per a l'Associació Voltor. Ràdio Popular
de Menorca, COPE, rebé, mitjançant conveni, un suport de
250.000 pessetes.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
B) 

A la pregunta RGE núm. 4641/92, presentada pel diputat
Sr. Joan Marí, relativa a la publicació d'una convocatòria per a
totes les Illes, tant sols publicada als mitjans de Mallorca. (BOPIB
núm. 58 de 21 de desembre del 1992).

Es impossible precisar els motius o les causes que han
determinat la publicació d'una convocatòria de la Conselleria de
Cultura només als mitjans de comunicació de Mallorca i no a tot
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè
vostè no m'especifica a quina convocatòria es refereix en la seva
pregunta, ni tampoc indica els dies en que va ser publicada. Amb
aquestes dades tan poc precises vostè comprendrà que això és com
demanar-me el resultat d'una operació matemàtica sense facilitar-
me totes les dades que intervenen en el problema. Malgrat tot i per
cortesia parlamentària li respondre. Puc assegurar-li que la norma
habitual en el cas de convocatòries públiques és el de la seva
publicació a tot l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears perquè som conscients de la necessitat que des de
l'administració hem de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els
membres de la nostra població.   
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
C) 

A la pregunta RGE núm. 166/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per ISBA Serveis, SA.
(BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

No s'han contractat cap tipus d'estudis per part de la
societat ISBA Serveis, SA.
 

Palma, 26 de febrer del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

Ordre de Publicació
D) 

A la pregunta RGE núm. 169/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per l'Institut Balear de
la Funció Pública.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

L'Institut Balear d'Administració Pública no ha encarregat
cap estudi.
 

Palma, 22 de febrer del 1993.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA:
José Antonio Berastain Diez

Ordre de Publicació
E) 

A la pregunta RGE núm. 170/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats pel Servei Balear de
Salut.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

El Servei Balear de Salut durant l'any 1992, no ha
encarregat cap estudi.
 

Palma, 21 de febrer del 1993.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT

SOCIAL:
Gabriel Oliver i Capó

Ordre de Publicació
F) 

A la pregunta RGE núm. 173/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Presidència del
Govern.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

L'any 1990 es va encarregar un estudi "Programes
d'Identitat Corporativa. Manual de normes", a l'empresa Meydis
Baleares SA., per un import de 10.000.000 de pessetes.

L'any 1992 es va encarregar "Estudio detalles en el
polígono de levante para la construcción de consellerias" per un
import de 2.320.000 pessetes a l'arquitecte Jaume Vidal i Juan.
 

Palma, 17 de febrer del 1993.
EL SECRETARI TÈCNIC DE PRESIDÈNCIA:
Vicent Matas Morro
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Ordre de Publicació
G) 

A la pregunta RGE núm. 175/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer
del 1993).

En relació als estudis encarregats per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant els anys 1990, 1991 i 1992, us
especificam a l'annex el cost de cadascun dels estudis i les
empreses adjudicatàries de les tres direccions generals.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

A causa de l'extensió dels annexos, aquests queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
H) 

A la pregunta RGE núm. 177/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Any 1990.

Nom: Asis. Tèc. Mostreig Sup. i produc.
Adjudicatari: Fdo. Campos Vidal.
Import: 8.450.000 pessetes.

Nom: Estudi millora sec. agr. Bal.
Adjudicatari: Roland Berger Bedaux.
Import: 5.000.000 pessetes.

Nom: Estudi progr. experim. Campos-Salines.
Adjudicatari: Col•legi Of. Ing. Agr.
Import: 1.000.000 pessetes.

Nom: Inventari hivernacles.
Adjudicatari: Col•legi Of. Ing. Agr.
Import: 3.000.000 pessetes.

Any 1991.

Nom: Mostreig rend. cult. agr.
Adjudicatari: Fdo. Campos Vidal.
Import: 9.990.000 pessetes.

 
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. 180/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Conselleria de
Treball i Transports.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Any 1990.

17/90.
Denominació: Estudi sobre la situació actual i les

possibilitats de desenvolupament de la xarxa ferroviària de FEVE
a Mallorca.

Import: 2.500.000 pessetes.
Empresa: Senda 3, Planificación y Transportes Integrados

SA.

49/89.

Denominació: Pla de foment i desenvolupament del
cooperativisme.

Import: 10.976.000 pessetes.
Empresa: Sofemasa.
L'expedient va ser iniciat l'any 1989 i adjudicat l'any 1990.

Any 1991.

Denominació: Conveni de col•laboració amb la UIB per
a la realització d'un estudi sobre el transport exterior de Balears en
l'horitzó del 1993.

Import: 5.000.000 pessetes.

Denominació: Conveni de col•laboració amb la UIB per
a la realització d'un estudi sobre el Pla d'orientació laboral de la
joventut.

Import: 12.000.000 pessetes.

Any 1992.

247/92.
Denominació: Redacció d'un Pla d'ordenació del transport

regular de passatgers a la CAIB.
Import: 7.608.400 pessetes.
Empresa: 7 SET. Serveis d'enginyeria del transport SA.

Servicio de Estudios del transporte SA.

 Palma, 1 de març del 1993.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas

Ordre de Publicació
J) 

A la pregunta RGE núm. 183/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa als estudis encarregats per la Conselleria de
la Funció Pública.  (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del 1993).

Aquesta Conselleria de Funció Pública, així com l'Institut
Balear d'Estadística, ens que pertany a aquesta conselleria, no han
encarregat cap estudi durant els anys 1990, 1991 i 1992.
 

Palma, 26 de febrer del 1993.
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA:
José Antonio Berastain Diez
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Ordre de Publicació
K) 

A la pregunta RGE núm. 210/93, presentada pel diputat
Sr. Pere Sampol, relativa a la classificació de les activitats
denominades "Jocs de Guerra". (BOPIB núm. 63 de 4 de febrer del
1993).

El cap del Servei d'Activitats emet el següent:

Informe:

A la primera de les qüestions demanades: Es tracta d'un
tipus d'activitat de molt nova implantació i aparició a l'Estat
Espanyol, i en conseqüència, no apareix inclosa en el llistat de
classificació decimal d'Activitats del Nomenclàtor anex al
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses
(Decret 2414/1961 de 30 de novembre).

Per les seves característiques particulars no pareix en
principi una activitat especialment molesta, insalubre, nociva o
perillosa, si bé, i amb totes les reserves per no disposar d'una
experiència prèvia en aquesta matèria es podria classificar com a
:

Molesta: per la possibilitat de causar incomoditats i
molèsties als veïnats de la zona, degut a: producció de renous (tirs
de les armes, bombes de fum, granades, mines, crits del jugadors,
megafonia o similar dels jutges o arbitres, producció de fums i
males olors, etc).

Nociva: Possibilitat d'ocasionar danys al medi ambient
degut al nombrós número de projectils llançats a la zona (pintura,
etc) i a la producció de fems i aigües residuals en els serveis
sanitaris anexos a l'activitat. Tot pareix indicar que els
components de les bales de pintura utilitzades no són tòxiques i
tenen un caràcter biodegradable.

Perillosa: No es té constància de que en el
desenvolupament dels jocs es manipulin o emmagatzemin
productes susceptibles d'ocasionar riscs per explosió, combustió
o d'altres d'anàloga importància per a les persones. No obstant, es
podrien produir lesions personals durant el desenvolupament de
l'activitat a aquells usuaris que incompleixen les regles del joc
(impactes de bala, projectils en òrgans fluixos com a ulls, orelles,
cara, etc.) així com accidents per cops, caigudes al mateix o distint
nivell en els desnivells existents en el terreny (barrancs, talús, etc).

A la segona de les qüestions demanades: Fins avui no
ha tingut entrada en el Servei d'Activitats Classificades cap
expedient d'Activitat Classificada tramitat per cap ajuntament per
a la seva qualificació per a la Comissió Permanent d'Activitats
Classificades.

A la tercera de les qüestions demanades: En el Servei
d'Activitats Classificades no es té coneixement oficial de que
s'hagi  concedida fins avui cap llicència d'obertura com a activitat
classificada que pogués quedar com a tal inclosa dins de l'àmbit
d'aplicació del RAMINP.

A la quarta de les qüestions demanades: Per a
sol•licitar i obtenir la llicència d'obertura municipal s'hauria de
tramitar un projecte d'activitat, signat per tècnic competent i
redactat d'acord amb la Instrucció 132 de la Presidència del
Govern de la CAIB, per la que es regula la tramitació d'expedients
subjectes al RAMINP (BOCAIB núm. 13 de 13-9-84).

En aquest projecte s'hauria d'aportar informació i mesures
correctores damunt els següents aspectes i fonaments:

a) Limitació exacta de la superfície del camp de joc i
acotació del seu perímetre.

b) Producció i eliminació d'aigües residuals i fems
generats per l'activitat i els seus serveis complementaris.

c) Possibilitat d'ocasionar incendis forestals i els mitjans
per a prevenir-los i combatre'ls.

d) S'hauria de garantir mitjançant certificacions oficials de
laboratoris o organismes competents, sobre el caràcter no tòxic i
biodegradable dels productes utilitzats durant els jocs.

e) S'haurien d'especificar els serveis anexos i
complementaris de l'activitat (serveis higiènics, vestuaris, menjars,
begudes, comerç i venda menor de productes i ormeijos relacionats
amb el joc, etc).

f) Certificació i autorització del organisme competent
sobre la categoria de les armes a utilitzar, basada en les
característiques pròpies de l'armament, i de les oportunes llicències
i permisos d'ús i tenència de les mateixes (targes o permisos d'armes
segons els casos) que la reglamentació específica sobre Armes i
Explosius determina.

g) Redacció d'un reglament de règim intern a on
explícitament es detalla: regles i normes del joc, armes i equips a
utilitzar, mitjans de protecció personal obligatoris, distàncies
mínimes de tirs, edats mínimes dels jugadors i en general totes les
Normes i Mesures de Seguretat (autoritzacions i prohibicions) que
es considerin necessaris per a que el desenvolupament de l'activitat
no pugui suposar riscs ni perills pels usuaris.

L'esmentat reglament hauria de ser obligatòriament
acceptat i subscrit per tots els jugadors com a condició prèvia per a
poder participar en el joc.

h) Redacció d'un estudi sobre l'impacte ambiental que
l'activitat pugui ocasionar al medi ambient (fauna i flora) i mesures
correctores previstes per contrarestar-les. Així mateix s'haurà
d'incloure en el mateix el compromís de l'empresa titular per a que
en cas d'aturar-se l'activitat es restauri l'entorn paisatgístic a les
seves condicions primitives.

i) Es considera imprescindible que l'empresa titular de
l'activitat tengui subscrita una companyia d'assegurances una pòlissa
d'assegurances de responsabilitat civil, d'àmplia cobertura, pels
possibles danys o accidents de qualsevol tipus puguin sofrir els
usuaris i personal laboral propi durant el desenvolupament de
l'activitat.

A la quinta de les qüestions demanades: Al tractar-se
com ja hem dit anteriorment d'un tipus d'activitat de nova
implantació i aparició, el desenvolupament de la mateixa careix de
normativa específica que la reguli així com d'experiència tècnica
prèvia en aquesta matèria. Per part dels tècnics del Servei
d'Activitats Classificades s'han establert (vegeu punt anterior) les
mesures correctores i criteris tècnics bàsics que s'estimen adequats
i que haurien d'acomplir les esmentades activitats per a poder ser
classificades favorablement, els quals estan a disposició del
ajuntaments de la CAIB per a poder ser utilitzats com a orientació
i consulta.   
 

Palma, 25 de febrer del 1993.
EL CAP DEL SERVEI D'ACTIVITATS

CLASSIFICADES:
Fernando Pareja Cerdó
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Ordre de Publicació
L) 

A la pregunta RGE núm. 286/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la descentralització del Consell Agrari.
(BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca sí pensa
descentralitzar el Consell Agrari de les Illes Balears en Consells
Agraris Insulars (adjuntam esborrany de Decret).

Aquesta iniciativa no és contradictòria amb la delegació
de competències.
 

Palma, 25 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
M) 

A la pregunta RGE núm. 303/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a l'autorització de tala de pins a
Gènova. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha autoritzat el 3 de
gener del 1990, la tala de 456 pins a la finca Sa Comuna de
Gènova.

No consta cap autorització a favor de Sa Coma de
Gènova.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca no és competent per
autoritzar l'obertura de camins.

S'han rebut denúncies de veïns de perill d'incendis
forestals. La conselleria ha exigit que eliminin les restes de les
àrees més perilloses, malgrat la propietat disposa de dos anys, més
un altre de pròrroga, per eliminar-les.
 

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

Ordre de Publicació
N) 

A la pregunta RGE núm. 304/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les actuacions en tala de pins.
(BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

Les mesures són les derivades de la Llei de Monts de 8
de juny i de la mateixa Llei d'Espais Naturals.

Es fa un control de totes les sol•licituds i s'assenyala el pi
d'un amb un, i afecta a totes les zones.
 

Palma, 11 de març del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
O) 

A la pregunta RGE núm. 305/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa al resultat d'expedients sancionadors per
tales.  (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

Els dos expedients es resolgueren amb la imposició d'una
sanció, d'acord amb l'article 432 de la Llei de Monts de 8 de juny
del 1957. 
 

Palma, 11 de març del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
P) 

A la pregunta RGE núm. 308/93, presentada pel diputat Sr.
Pere Sampol, relativa a la infraestructura per a l'execució del Pla de
formació de funcionaris. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

L'Institut Balear d'Administració Pública, per realitzar les
tasques de formació de funcionaris, compta amb l'infrastructura
següent:

- un local d'oficines.
- aules per impartir els cursos programats.
- ordinadors.
- projector de cinema.
- video i transparències.
- el capítol de personal el componen quatre funcionaris al

servei de l'IBAP 
 

Palma, 1 de març del 1993.
EL CONSELLER DE FUNCIÓ PÚBLICA:
José Antonio Berastain Diez.

Ordre de Publicació
Q) 

A la pregunta RGE núm. 309/93, presentada pel diputat Sr.
Pere Sampol, relativa a les ajudes a cooperatives i autoocupació.
(BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

S'han presentat i estan en estudi, 62 sol•licituds d'ajudes
a l'empara del Decret 63/92, d'aquestes 2 són per a cooperatives de
nova creació, 1 per a Societat Anònima Laboral de nova creació, 1
per a empreses de menys de 20 treballadors, 58 per a autònoms. 
 

Palma, 22 de març del 1993.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS:
Llorenç Oliver i Quetglas
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Ordre de Publicació
R) 

A la pregunta RGE núm. 317/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa a la preparació de la Conselleria
de Cultura pel traspàs de competències en educació. (BOPIB núm.
67 de 22 de febrer del 1993).

Fidels a la línia política que pretén d'aprofitar al màxim
els recursos que al llarg dels anys han estat adscrits i d'acord amb
l'austeritat pressupostària i de mitjans que el present temps
imposa, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha anat
organitzant la infraestructura administrativa mínima però
adequada per respondre amb eficàcia a les necessitats actuals.

Així mateix, la conselleria ha comptat fins ara amb la
col•laboració d'experts en les diverses àrees del sistema educatiu,
que amb els seus informes i estudis han assessorat la Direcció
General d'Educació en aquells temes que considerarà prioritaris.

La conselleria, a més a més, compta amb documentació
externa, imprescindible a l'hora de preparar el traspàs de
competències, com ara estudis dels costos educatius i la seva
aplicació prioritària i sobre aspectes diversos relacionats amb les
properes transferències, i sobre l'aplicació del Model Educatiu
propi de les Illes Balears.

De la mateixa manera, en aquests darrers anys, la
Direcció General d'Educació ha aconseguit reunir la normativa
bàsica, i les circulars per a la seva aplicació, de les comunitats
autònomes que ja tenen competències educatives per tal de
disposar d'un fons normatiu que en pugui enriquir la indubtable
tasca legislativa que les competències comporten.

Finalment, d'acord amb el que és previst en el Pacte
Autonòmic, la conselleria espera rebre, mitjançant transferències
anticipades i progressives, part de la infraestructura (humana i
recursos) que avui empra el Govern Central en la qual cosa espera
poder atendre amb eficàcia les progressives competències
educatives que la CAIB rebrà a partir de l'any vinent.  
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
S) 

A la pregunta RGE núm. 330/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les subvencions de la CEE al Pla de
Sant Jordi. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

El Pla de Sant Jordi no es troba dins les zones
desfavorides, ni dins les zones 5b, ni té cap qualificació especial
de la CE, i per consegüent no té ajudes com a tal.
 

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

Ordre de Publicació
T) 

A la pregunta RGE núm. 331/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a les inspeccions realitzades a parcel•lacions
per a "Horts Familiars". (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

- La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha realitzat cap
inspecció per a garantir que les parcel•lacions dedicades a "horts
familiars" compleixin aquesta finalitat, així com no s'ha emprès cap
acció per tal d'evitar les parcel•lacions il•legals, donat que correspon
a l'Administració Local realitzar aquest tipus d'actuacions.

- Dels arxius existents es desprèn que no s'ha sol•licitat
per escrit, de part dels ajuntaments, cap informació ni s'ha establert
cap tipus de cooperació formal entre els ajuntaments i aquesta
conselleria, i no existeix per tant cap tipus de coordinació.

- La diferenciació entre sòl rústic i altres tipus d'ús
corresponen als ajuntaments, i està en l'actualitat clarament
diferenciat, i la conselleria no té pensat presentar cap projecte per
tal de frenar les parcel•lacions il•legals que fugen del seu àmbit
competencial.
 

Palma, 3 de març del 1993.
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
U) 

A la pregunta RGE núm. 345/93, presentada pel diputat Sr.
Joan Bosco Gomila, relativa a la recuperació i obertura del Museu
de Menorca. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
mantingut contactes amb el Ministeri de Cultura en el transcurs de
les obres de restauració del Museu de Menorca.

Una vegada enllestit el programa museogràfic i signat el
conveni amb el bisbat de Menorca per donar una alternativa al pas
comú utilitzat per la parròquia del Museu (ambdós situats a l'antic
convent de Sant Francesc) estarem a punt d'obrir-ne les portes.

Preveim que la inauguració oficial del Museu serà a finals
d'enguany o a principis del 1994.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
V) 

A la pregunta RGE núm. 346/93, presentada pel diputat Sr.
Joan Bosco Gomila, relativa a la recuperació del bastió de Sa Font
i el Castell de Sant Nicolau. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del
1993).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha
mantingut sempre en els seus programes la intenció de rehabilitar
el bastió de Sa Font de Ciutadella. El 1988, per encàrrec del
Govern, els arquitectes Vicenç L. Jordi i Enric Taltavull redactaren
un projecte de rehabilitació que abastava els 70.000.000 de pessetes
d'inversió.
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La intenció del nostre departament era d'incloure aquesta
obra en el proper conveni de restauració a signar amb el Ministeri
de Cultura.

En qualsevol cas, abans de procedir a una intervenció en
profunditat s'hauria d'arribar a un acord definitiu amb
l'Ajuntament de Ciutadella sobre l'ús de l'immoble en el futur. La
Conselleria de Cultura, Educació i Esports no ha deixat de vetllar
pel manteniment del monument. Així, hi ha redactat un conveni
amb l'Ajuntament de Ciutadella, en virtut del qual la conselleria
aporta 2.500.000 pessetes per a l'eliminació d'humitats, mentre
que l'ajuntament es compromet a l'agençament general de
l'immoble.

Quant a la fortalesa de Sant Nicolau del port de
Ciutadella, fou restaurada fa pocs anys i es troba en bones
condicions. Però la seva funció no pot ser altra que la que
compleix, és a dir, caracteritzar l'indret urbà on es troba. Les
reduïdes dimensions del monument i l'exposició constant a l'aire
salabrós el desaconsellen per a qualsevol funció nummismàtica i
fins i tot com a sala d'exposicions temporals. 
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
X) 

A la pregunta RGE núm. 347/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa a l'idoneïtat especial. (BOPIB
núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

Entenem que el Grup Parlamentari PSM-EEM, sota la
denominació d'idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en
llengua catalana vol fer referència a les habilitacions transitòries
per a l'ensenyament en llengua catalana, a què fa referència el
paràgraf 3r. de la disposició 7a. de l'Ordre de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, de 27 de novembre del 1989 per la
qual s'estableix el pla de reciclatge i perfeccionament del
professorat i es fixen les titulacions que cal tenir per tal de
realitzar l'ensenyament de i en llengua catalana (BOCAIB núm.
160, de 28-12-89).

Les dades, doncs, que sol•liciten són les següents:

Curs 1990-1991.

Mallorca.
Positives: 858.

Menorca.
Positives: 109.

Eivissa i Formentera.
Positives: 48.

Curs 1991-1992.

Mallorca.
Positives: 1.075.
Negatives: 53.
Total: 1.128.

Menorca.
Positives: 104.
Negatives: 4.
Total: 108.

Eivissa i Formentera.
Positives: 49.
Total: 49.

Curs 1992-1993.

Mallorca.
Positives: 120.
Total 120.

Menorca.
Positives: 7.
Total:7.

Eivissa i Formentera.
Positives: 2
Total: 2. 

 
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I

ESPORTS:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
Y) 

A la pregunta RGE núm. 348/93, presentada pel diputat Sr.
Joan Bosco Gomila, relativa al desallotjament de Cales Coves.
(BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

La CAIB té al seu càrrec la protecció del patrimoni
històric de les Illes Balears, competència que resulta dels articles
148.1.16 de la Constitució Espanyola i de l'article 10.20 de l'Estatut
d'Autonomia. Ratifica l'esmentada competència l'article 6-a) de la
Llei 16/1985 i el Reial Decret 3040/1983, de 5 d'octubre, sens
perjudici del deure de col•laboració de l'Administració de l'Estat
(art. 2-2n de la Llei 16/1985) i de la cooperació dels ajuntaments
(art. 7 de la Llei 16/1985).

En aquest sentit, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports ha elaborat un expedient a fi de fer factible una intervenció
directa encaminada a la conservació, la consolidació i la
rehabilitació de les cases. Per fer-la efectiva, s'ha donat part als
propietaris, a l'Ajuntament d'Alaior i al Consell Insular de Menorca
perquè al•leguin el que considerin adient per posar fi a l'agressió i
la degradació que, en aquests moments, estant sofrint les coves.

Una vegada realitzats tots els tràmits, la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports dictarà resolució administrativa, en la
qual es declararà que les ocupacions i les transformacions interiors
i exteriors introduïdes a Cales Coves constitueixen una agressió i la
degradació d'un monument nacional, i s'acordarà la immediata
desocupació, amb reposició de les coves al seu estat primitiu.

La resolució es notificarà, de bell nou, als interessats, com
també, d'acord amb l'article 4.1 d, de la nova Llei 30/1992, a
l'Administració de l'Estat (art. 5 Llei 16/1985), i a l'Ajuntament
d'Alaior (art. 7 de la Llei 16/1985), en concret als respectius cossos
de seguretat i policia, per aconseguir la desocupació i la reposició
de les coves al seu estat anterior.   
 
 EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual
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Ordre de Publicació
Z) 

A la pregunta RGE núm. 349/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa als viatges a la neu.  (BOPIB núm.
67 de 22 de febrer del 1993).

Amb col•laboració de l'Oficina de TIVE Balears, es va
organitzar una nova edició de "Vacances a la neu" adreçada a nins
i joves.

Aquestes activitats d'hivern possibiliten als joves la
convivència en grup, el contacte amb altres cultures i forma de
vida propera a la natura a més de la pràctica de l'esport de l'esquí
i l'execució d'activitats que per raons òbvies, no es poden dur a
terme a les Balears.

Les dates de realització de l'activitat es comprenien entre
el 26 de desembre del 1992 i el 10 de gener del 1993.

Es varen organitzar 10 grups, varen assistir 162 joves,
cal dir que les places per les illes eren obertes i les activitats es
realitzaven als següents llocs:

- Pirineu Aragonès:
Estació: Candanchú.
Edats: 18 a 30 anys.
2 torns.

- Pirineu Lleidatà:
Estació: Súper Esport.
Edat: 10 a 14 anys.
2 torns.

- Andorra:
Estació: Pal.
Edat: 18 a 30 anys.
2 torns.

Andorra:
Estació: Pal.
Edat: 14 a 17 anys.
2 torns.

- Pirineu Aragonès:
Estació: Astún.
Edat. 18 a 30 anys.
2 torns. 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtuts Marí i Ferrer

Ordre de Publicació
AA) 

A la pregunta RGE núm. 350/93, presentada pel diputat
Sr. Joan Bosco Gomila, relativa al curs de radio difusió.  (BOPIB
núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

El nombre de places de I Curs de radiodifusió impartit per
la Direcció General de Joventut és de quinze. La selecció d'alumnes
entre tots els prèviament inscrits s'efectua mitjançant una prova
teòrica sobre actualitat informativa, una altra pràctica de redacció
i lectura i una entrevista personal. La correcció i puntuació de les
proves fou controlada per personal de la Direcció General de
Joventut de la Conselleria Adjunta a Presidència i per la Conselleria
de Treball.

Per illes, s'interessaren en el curs trenta-vuit joves de
Mallorca, un de Menorca i un d'Eivissa, essent seleccionats tretze
de Mallorca i els joves de Menorca i Eivissa que s'hi inscrigueren.

Actualment el curs s'imparteix a tretze alumnes després
que dos s'hagin donat de baixa per incorporació al món laboral -el
curs és de formació ocupacional i és compatible amb un treball
remunerat- i una tercera alumna, que inicià el curs com a substituta
de la primera baixa no s'integrà adequadament i també abandonà el
curs.

Per tal de facilitar l'accés al curs als joves procedents de
Menorca, Eivissa i Formentera la Direcció General de Joventut
anuncià parale•lament a la convocatòria del curs que als alumnes de
fora de Mallorca la Direcció General de Joventut els oferia
allotjament i manutenció de franc. També la Direcció General de
Joventut ha cobert les despeses de desplaçament dels alumnes de
Menorca i Eivissa per assistència al curs i, durant les vacances de
Nadal, es facilità el bitllet d'avió amb anada i tornada per tal que els
joves passassin les festes amb les seves respectives famílies.

Una vegada finalitzada l'etapa teòrica del curs, el passat
8 de febrer, s'ha iniciat la fase pràctica a les emissores de ràdio de
Balears amb les quals, prèviament, s'havia concertat la remissió
d'alumnes del I curs de Radiodifusió perquè treballassin sis hores
diàries des del 9 de febrer fins al 25 de març -200 hores de
pràctiques-. Ajustant-se al projecte inicial, la Direcció General de
Joventut s'ha assegurat que els alumnes de fora de Mallorca
realitzassin les corresponents pràctiques a emissores  de la seva illa
de procedència per tal de facilitar la incorporació dels joves a un
lloc de feina proper a la seva residència. Actualment l'alumne
procedent d'Eivissa està de pràctiques a Menorca si no s'hagués
donat de baixa del curs.  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtuts Marí i Ferrer

Ordre de Publicació
AB) 

A la pregunta RGE núm. 368/93, presentada pel diputat Sr.
Ramon Orfila, relativa a les concessions d'autoritzacions de pesca.
(BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

Lògicament, vàrem tenir notícies en el seu dia,
concretament els dies 10 i 11 de febrer, del problema que plantejava
la negativa a continuar desenvolupant les gestions administratives
de pesca per part de les comandàncies de marina.

L'evolució cronològica dels fets és la següent:

1.- La notícia de que des del dia 3 de febrer la
Comandància de Marina no "despatxa" les autoritzacions de pesca,
així com tampoc tramita les quotes de gasoil, ha causat una alarma
entre els pescadors i especialment els de les illes menors.
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La Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat
i de la Marina Mercant, a la seva disposició transitòria vuitena
"Comandàncies i ajudanties de Marina", senyalava que aquestes
seguirien executant les funcions d'òrgans perifèrics del MAPA en
matèria de pesca marítima, fins que pel Govern es reguli
l'estructura perifèrica de l'esmentat departament...

El Reial Decret 141/1993, de 29 de gener, de
reestructuració dels serveis perifèrics del MAPA, a la disposició
transitòria cinquena, esmenta la transferència gradual de les
funcions d'òrgans perifèrics en matèria de pesca marítima al
MAPA per part del Ministeri de Defensa...

El dia 8 de febrer, la màxima autoritat de la Zona
Marítima del Mediterrani, ordena l'aturada de totes les activitats
administratives relacionades amb la pesca a tots els comandants
de Marina.

Aquesta situació es manté, creant la preocupació i
alarma en el sector, i inclús a la mateixa delegació perifèrica del
MAPA.

Finalment, el dia 15 queda solucionada la situació, al
fer-se càrrec novament de la gestió, de forma transitòria, les
comandàncies de Marina.

2.- Durant aquest període de "crisi", la conselleria ha
estat en comunicació diària i directa amb:

- Delegació perifèrica del MAPA.
- Comandància de Marina.
- Delegació de Repsol.
- Federació de Confraries de Pescadors de Balears.
- CCAA del Mediterrani.

3.- La solució per aquesta situació la té evidentment el
Govern Central, que haurà de crear els organismes de gestió
administrativa dins del MAPA, alternatius a les comandàncies de
Marina, qüestió que hauria d'haver estat prèvia a la publicació del
Reial Decret.   
 

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

Ordre de Publicació
AC) 

A la pregunta RGE núm. 378/93, presentada pel diputat
Sr. Ramon Orfila, relativa a la concessió als canals de TV privats
a les mateixes freqüències que TV3 i Canal 33. (BOPIB núm. 67 de
22 de febrer del 1993).

1.- Sí, perquè la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports es preocupa de dur un seguiment informatiu, el més
exhaustiu possible, dels temes de la seva competència.

2.- De la primera resposta, se'n dedueix que sí.

3.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports compta
amb dos representants en la Junta Directiva de l'Associació
Voltor: el director general de Cultura i la secretària general
tècnica. Per tant, és lògic que si la conselleria té representació a
Voltor, també se n'assabenta de temes tan importants com el que
ens ocupa i, evidentment, en col•labora en la resolució.

4.- Com a membres de Voltor, tenim coneixement del
perill que suposa per a les illes de Menorca i Eivissa el fet que
Retevisión pretengui usurpar les freqüències atribuïdes fins ara a
TV3, Canal 33 i Canal 9. Coneixem també que el perill
d'interferències en aquestes illes és major que a Mallorca, on, tot i
ser greu, únicament es veuria afectada la zona Nord.

Per últim, us reiteram que la conselleria, en formar part de
l'associació, s'avé amb el seu ordenament jurídic. Per tant, els
contactes que es puguin mantenir amb les entitats paral•leles de les
illes de Menorca i Eivissa forçosament, per respectar els estatuts de
l'associació, s'han de fer a través de Voltor, i no directament.
Aquestes relacions no s'han de confondre amb les pròpiament
institucionals. 
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AD) 

A la pregunta RGE núm. 391/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a la demolició de les cases de Son Forteza de
Palma. (BOPIB núm. 67 de 22 de febrer del 1993).

1.- La Comissió del Centre Històric i Catalogació de
l'Ajuntament de Palma, reunida dia 4 de desembre del 1992, i una
vegada realitzada una exhaustiva visita d'inspecció a Son Fortesa,
va decidir informar favorablement sobre la seva demolició, si bé
n'hem de recuperar el brocal del pou, l'arc de sota l'escala, la façana
(portal i dues finestres) i els lledoners, i formular una proposta de
nova ubicació d'aquests elements a la zona verda.

2.- Un membre de l'esmentada comissió és membre de la
Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca i a la vegada inspector
de patrimoni, la qual cosa implica que totes les actuacions dutes a
terme han estat supervisades, i des del primer dia la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports ha estat al corrent de tots els fets.

3.- L'estat de conservació de l'edifici és lamentable i creim
que el resultat d'una restauració seria pràcticament la construcció
d'un edifici nou.

4.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, respecta
les reivindicacions tant de l'Associació Arca com de l'Associació de
Veïns.

5.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, té
previst sol•licitar una revisió del catàleg del PGOU de Palma,
perquè es puguin incloure totes les edificacions de valor històric i
artístic que en aquests moments no tenen cap protecció.

6.- La Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
juntament amb l'Ajuntament de Palma, coordina les actuacions que
en defensa del patrimoni afecten al terme municipal de Palma.   
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual
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Ordre de Publicació
AE) 

A la pregunta RGE núm. 422/93, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a l'inversió durant l'any 1992
subsector industrial de l'artesania per a la normalització i
homologació de productes. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del
1993). 

A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AF) 

A la pregunta RGE núm. 423/93, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a l'inversió durant l'any 1992
subsector industrial de l'artesania per disseny i moda. (BOPIB
núm. 69 de 5 de març del 1993).

No existeix cap partida específica per a aquest concepte.
 

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA:

Ordre de Publicació
AG) 

A la pregunta RGE núm. 424/93, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a l'inversió durant l'any 1992
subsector industrial de l'artesania per tal d'introduir noves
tecnologies. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

No existeix cap partida específica per aquest concepte.
 

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA:

Ordre de Publicació
AH) 

A la pregunta RGE núm. 425/93, presentada pel diputat
Sr. Valentí Valenciano, relativa a l'inversió durant l'any 1992
subsector industrial de l'artesania per a formació i estudi. (BOPIB
núm. 69 de 5 de març del 1993).

- Edició del llibre "Els trinxeters de Mallorca".-
1.500.000 pessetes.

- Curs de pastisseria.- 300.000 pessetes.- Menorca.

- Curs d'art floral.- 102.000 pessetes.- Palma.

- Estudi sobre el sector de la perruqueria.- 400.000
pessetes.- Balears.

- Curs d'art floral.- 750.000 pessetes.- Palma.

- Curs de tapís contemporani.- 300.000 pessetes.-
Marratxí.

- Curs sobre art floral.- 500.000 pessetes.- Palma.

- Curs de punt i brodat.- 248.000 pessetes.- Sa Pobla.

- Curs de punt i bordat.- 225.000 pessetes.- Sineu.

- Curs restauració de mobles.- 300.000 pessetes.-
Montuïri.

- Curs de punt i brodat.- 250.000 pessetes.-  Muro.

- Curs de punt i brodat.- 150.000 pessetes.- Búger.

- Curs de ceràmica.- 225.000 pessetes.- Maó.

-  Curs de punt i brodat.- 100.000 pessetes.- Inca.

- Curs de punt i brodat.- 100.000 pessetes.- Sa Pobla.

- Curs de punt i brodat.- 300.000 pessetes.- C. Es Raiguer.

- Curs de punt i brodat.- 125.000 pessetes.- Lloseta.

- Curs de punt i brodat.- 125.000 pessetes.- Llubí.

TOTAL: 6.500.000 pessetes 
 

LA CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA:

Ordre de Publicació
AI) 

A la pregunta RGE núm. 477/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a la celebració del dia internacional de la
dona treballadora. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Reunida la Comissió Interdepartamental de la Dona,
s'acordà la celebració de les primeres jornades de "la dona i el seu
present" els dies 5 a 9 de març al recinte firal de Balears. Aquestes
primeres jornades de les activitats de les entitats de Balears
integrades per més de 50  stands, donen a conèixer la feina que dia
a dia duen a terme les dones de les nostres illes.

Al mateix temps tendran lloc una sèrie d'activitats en
relació amb el món de la família, treball, educació-cultura-esports,
acció social i la dona, de les quals vos adjuntam còpia de la
programació. Tot això amb l'objectiu de crear una conscienciació
social per tal d'aconseguir que la participació de la dona a tot l'àmbit
de la nostra societat sigui real i efectiva. 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA:

Rosa Mª Estaràs Ferragut

Ordre de Publicació
AJ) 

A la pregunta RGE núm. 478/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa al lloguer de pisos a Palma per estudiants.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).
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El projecte de lloguer de pisos a Palma per a estudiants,
s'enquadra dins el pla d'habitatge juvenil presentat a la darrera
Comissió Interdepartamental per a la Joventut, en l'elaboració
d'aquest projecte participen inicialment la Direcció General de
Joventut i la Direcció General de Política Territorial i
Habitatge/IBAVI, si bé es preveu l'incorporació d'altres
administracions implicades.

A continuació s'expliquen les línies generals del pla
d'habitatge jove en lo referent a lloguer de pisos per a estudiants,
assenyalar que aquest és el projecte inicial sobre el qual
actualment es treballa:

L'allotjament dels estudiants es, tradicionalment, un dels
majors problemes amb que es troba una universitat tant jove com
la nostra però que ha crescut molt els darrers anys.

En el cas de la nostra comunitat, la necessitat de
desplaçar-se a Palma de Mallorca, en el cas dels estudiants de les
altres illes i de la part forana per cursar estudis universitaris i
determinades especialitzacions professionals, juntament amb
l'augment del preu dels lloguers i la manca de residències i
col•legis majors han contribuït a agreujar el problema, exigint
l'actuació de l'administració per palAliar aquest problema.

Perquè aquesta línia d'actuació tengui la seva traducció
en un programa viable, s'ha de complir un requisit bàsic:

- Els habitatges han d'esser sempre en lloguer i en el seu
disseny s'han de conjugar la necessària individualitat amb els
espais comuns de serveis o de convivència.

L'arrendament aniria indissolublement unit al període de
durada dels estudis, bé per cursos, be per cicles de formació.

Seria desitjable que l'explotació i el manteniment
posteriors es fes en col•laboració amb l'ajuntament corresponent.

Els problemes d'allotjament dels joves no són únicament
"problemes d'allotjament". És a dir, el problema no és únicament
quantitatiu sinó també qualitatiu. El model d'habitatge i també
d'espais comuns on sigui possible la interacció social marca en
moltes ocasions la diferència entre les tipologies d'habitatges
estrictament juvenils d'altres que no ho són. Així, l'existència
d'espais per estudi, tertúlies o activitats de caràcter més lúdic;
infraestructures per a serveis comunitaris com magatzem.

Aquestes són les línies generals del pla d'habitatge
juvenil pel que fa al tema de lloguer de pisos per estudiants.
 

Palma, 15 de març del 1993.
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtuts Marí i Ferrer

Ordre de Publicació
AK) 

A la pregunta RGE núm. 481/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa al trasllat fora de Palma de la
"Lavanderia Diana".  (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Una vegada consultats els arxius informàtics existents al
Servei d'Activitats Classificades, resulta que no ha tingut entrada en
aquest servei per a la seva qualificació l'expedient abans esmentat.
 

Palma, 15 de març del 1993.
EL CAP DEL SERVEI D'ACTIVITATS

CLASSIFICADES:
Joan Cabot i Casasayas

Ordre de Publicació
AL) 

A la pregunta RGE núm. 482/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a les medicions de contaminació de les
centrals tèrmiques. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

 A causa de l'extensió de la resposta aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AM) 

A la pregunta RGE núm. 484/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a les inspeccions a les centrals elèctriques.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Les inspeccions que tenen com a objecte efectuar
medicions i controls d'emissions requereixen determinades activitats
de preparació, per la qual cosa es necessari avisar prèviament a
l'empresa.

A la Central Tèrmica de Sant Joan de Déu s'ha utilitzat
fuel-oil número 2 i fuel-oil BIA ("Bajo Indice de Azufre") que des
de octubre del 1990 es pràcticament l'únic que s'utilitza. 
 

EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA:
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
AN) 

A la pregunta RGE núm. 485/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a l'adquisició de llibres a la Biblioteca
Pública. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

En relació a la primera part de la pregunta, hem de tenir
en compte els percentatges d'adquisicions bibliogràfiques de la
biblioteca i les realitats editorials de l'Estat espanyol.

Respecte de la proporció d'adquisicions, es pot dir que s'ha
mantingut la mateixa des de l'any 1990 i que el criteri d'elecció
d'obres en català per a la biblioteca es presenta en igualtat de
condicions que el d'obres en castellà.

Les compres per a la biblioteca es realitzen principalment
a través de distribuïdors, i aquests, per raó de la producció
majoritària de llibre en castellà a l'Estat espanyol, ens envien,
evidentment, un nombre de títols en castellà, superior als de llengua
catalana.
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Com a contrapartida podem dir que totes les novetats
editorials significatives en llengua catalana s'adquireixen de
manera regular. Per altra banda, una gran quantitat de llibres de
contingut tècnic es publica en castellà, i això en justifica, creiem
l'adquisició.

Evidentment, si la biblioteca ha d'oferir un servei ràpid
i eficaç al seu públic, s'adquirirà la novetat que calgui en la
llengua que aparegui primer en el mercat, que casualment gairebé
sempre és el castellà.

S'objectarà a això que es podria adquirir també la versió
catalana quan surt al mercat, si és que surt, però això no és
convenient si consideram la gestió racional dels recursos
econòmics, els problemes d'espai als dipòsits i la Sala de Préstec,
i a més, que en teoria biblioteconòmica la duplicació no és
recomanable, si no és en el cas d'obres clàssiques, llibres de molt
ús o demanda o exemplars atípics.

Per altra banda, la mateixa teoria biblioteconòmica
recomana una atenció preferent al públic lector infantil, i,
precisament és per aquesta secció dedicada a la formació de nous
lectors, que les compres són, hegemònicament, en català, perquè
els petits lectors s'acostumin des dels primers anys a la lectura en
llengua catalana.

S'ha de fer referència també a altres suports d'informació
introduïts a la biblioteca l'any 1992, com són els enregistraments
en video, els quals, i també de manera hegemònica, s'han comprat
en llengua catalana.

Finalment, podem assenyalar que el total de la producció
informativa elaborada per la biblioteca (fullets, guies de lectura,
butlletins) és exclusivament en català.

Pel que fa a la segona part de la pregunta s'adjunten:

- Butlletí de novetats núm. 49 (juny-des. 1992).
- Butlletí de novetats núm. 1 Secció Infantil (gen-juny

1992).    
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AO) 

A la pregunta RGE núm. 486/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a la producció de videos en català.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

Durant els exercicis del 1989, 1990 i 1991, la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports establí un Pla de
Subvencions Singulars en matèria de normalització lingüística als
mitjans de comunicació. En el punt 1.11 d'aquesta convocatòria
s'incloïa el suport a la producció de vídeos en català.

Aquesta convocatòria no ha tingut continuïtat d'ençà del
1992 perquè d'executiu, amb competència òbvia per establir les
prioritats polítiques, ha considerat que, en matèria de
normalització lingüística, hi ha actuacions més necessàries. En
aquest sentit, no per evident hem de deixar de recordar-vos que el
pressupost obliga a definir un ordre jeràrquic d'actuacions.

Quant a la relació amb la Generalitat de Catalunya us
reiteram que aquesta és molt cordial, tant a nivell polític com tècnic,
però que això no significa que cada comunitat autònoma no hagi
d'establir una política cultural pròpia. Fóra ingenu, atenent al marc
sociolingüístic de cada comunitat, de seguir un mimetisme a
ultrança. 
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AP) 

A la pregunta RGE núm. 487/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a l'ús de la partida pressupostària "educació
per a la pau". (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

El dia 27 d'octubre del 1992, el llavors Conseller de
Cultura, Educació i Esports Sr. Bartomeu Vidal, i els Honorables
Presidents del Consells Insulars de Mallorca i de Menorca,
formalitzaven un Conveni per dur a terme una sèrie de concerts
patrocinats per aquestes institucions a l'objecte de potenciar i
d'incrementar els nivells culturals, educatius, humans i de benestar
social, demostratius dels condicionaments de pau que existeixen
dins la nostra societat balear.

Els concerts es feren a Menorca l'octubre de l'any passat
i les despeses derivades de la seva execució, per un import de
2.400.000 pessetes, foren en càrrec a la secció 13, subprograma
422002, centre de cost 13201, subconcepte 46101.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AQ) 

A la pregunta RGE núm. 489/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa als contractes amb l' "Asociación valenciana
professional de universitarios".  (BOPIB núm. 69 de 5 de març del
1993).

Segons les dades de què disposam en aquesta Direcció
General d'Educació, no consta que el responsable de la indicada
direcció general hagi mantingut contactes amb l'anomenada
"Asociación Valenciana Professional de Universitarios", ni tampoc
no els ha rebut en cap moment.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AR) 

A la pregunta RGE núm. 491/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a l'any internacional de la família. (BOPIB
núm. 69 de 5 de març del 1993).

Les actuacions de la Conselleria Adjunta a la Presidència
respecte a l'Any Internacional de la Família, consistiran en dur
endavant totes aquelles activitats que puguin devenir amb un
enfortiment de la família com a nucli vital de convivència i solució
social, protegint els drets i responsabilitats dels seus membres.
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Actualment cal assenyalar les següents:

1.- Elaboració d'un banc de dades de persones i
associacions interessades en temes de família.

2.- Dins el programa "Caminant cap a 1994 Any
Internacional de la Família":

a) Escola de pares.

b) Cursos de autoajuda personal.

3.- 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.

4.- Foros de debat d'interès per a la família. 
 

LA CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA
:

Ordre de Publicació
AS) 

A la pregunta RGE núm. 492/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a la col•laboració amb l'associació
Arca. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

El Govern ha valorat l'interès de la iniciativa cívica
d'Arca envers el patrimoni cultural i s'ha avingut a aprofitar
l'organització i els recursos humans d'aquesta entitat. Entenem que
aquesta actitud es pot mantenir en la mesura que aquella
organització segueix els plans del propi Govern per a la
conservació i la millora del patrimoni històric.

I.- Línies de col•laboració en el futur.

Pensam que la col•laboració podrà prosseguir sempre
que es compleixin els requisits següents:

a) Que es doni coincidència d'objectius.

b) Que la col•laboració s'efectuï mitjançant convenis
amb assignació econòmica ben estipulada i durada ben
determinada, és a dir, que no restin lligams per al futur sense la
signatura d'un nou conveni.

c) Que s'estimi i es valori qualsevol altra iniciativa en el
mateix sentit programada per particulars o entitats privades.

II.- Promoció de l'educació de la sensibilitat envers el
patrimoni històric.

Dur a terme aquesta promoció sens dubte constitueix una
coincidència d'objectius entre el Govern i Arca.

Qualsevol iniciativa que s'elabori serà estudiada amb
interès.

Anteriors col•laboracions amb Arca s'han adreçat
parcialment cap a objectius de promoció. Es el cas de la concessió
d'ajuda per a la publicació de diversos opuscles de difusió del
nostre patrimoni.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AT) 

A la pregunta RGE núm. 493/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a la construcció de pisos adossats al nucli
històric de Valldemossa. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

1r.- Qualsevol construcció en el nucli històric de
Valldemossa ha de comptar amb l'aprovació de la Comissió de
Patrimoni Històric de Mallorca.

2n.- El servei d'inspecció de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports fa un seguiment de totes les obres que es
realitzen al nucli històric de Valldemossa.

3r.- El compliment de les Normes Subsidiàries és
competència de l'Ajuntament de Valldemossa.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AU) 

A la pregunta RGE núm. 494/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a inventaris d'edificis o elements
arquitectònics. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per
mediació de l'associació Arca, ha realitzat l'inventari de béns
immobles de valor històric als municipis que s'indiquen, amb
expressió del nombre d'edificis fitxats a cada lloc:

Immobles.

Alaró.- 28.

Andratx.- 15.

Banyalbufar.- 14.

Bunyola.- 33.

Calvià.- 40.

Campanet.- 23.

Deià.- 14.

Escorca.- 15.

Esporles.- 19.

Estellencs.- 5.

Fornalutx.- 15.

Mancor de la Vall.- 9.

Palma.- 100.
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Pollença.- 24.

Puigpunyent.- 24.

Selva.- 27.

Sóller.- 28.

Valldemossa.- 32.

La mateixa associació presentarà enguany els inventaris
d'Artà, Santa Margalida, Algaida, Porreres, Alcúdia i Montuïri.

Juntament amb els relacionats s'han confeccionat altres
catàlegs dedicats als elements parcials destacables dins els
immobles, com són les capelletes de carrer i les gàrgoles. Per a
enguany, es confia que quedin catalogats altres elements parcials
com són els claustres de convents i monestirs i els cellers.

Tots aquests inventaris estan sistematitzats, de manera
que del seu conjunt resulta un banc de dades de fàcil consulta.

Els inventaris són a disposició del públic i han estat
tramesos als respectius ajuntaments, de moment, no es pensa en
la publicació llevat d'aquelles matèries que presenten interès per
a un tractament monogràfic, com és el cas de les creus de terme.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AV) 

A la pregunta RGE núm. 495/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les obres a Sa Fortalesa de Pollença.
(BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

La Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, a la
darrera sessió celebrada dia 19 de març del 1993, va acordar en
relació a l'expedient del projecte de rehabilitació del conjunt
monumental de Sa Fortalesa i edificacions i espais annexes,
realitzar una visita d'inspecció juntament amb el propietari i
l'arquitecte redactor del projecte per tal d'analitzar "in situ" les
actuacions que es volen dur a terme.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AX) 

A la pregunta RGE núm. 496/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les obres a Sancelles que afecten al
patrimoni. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del 1993).

En relació a les vostres preguntes sobre obres que s'han
realitzat a Sencelles, voldríem manifestar que la manera en què
estan redactades ens és impossible saber amb exactitud a quines
obres us referiu.

En qualsevol cas seria de desitjar que les preguntes
adreçades a l'administració fossin més clares i documentades, a fi
de facilitar-ne la resposta.
 

EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS:

Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AY) 

A la pregunta RGE núm. 497/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa al compliment de la normativa comunitària
referida a piles i acumuladors.  (BOPIB núm. 69 de 5 de març del
1993).

La Conselleria de Comerç i Indústria no té un
coneixement exacte del grau de compliment d'aquesta normativa.

L'empresa Emaya té autoritzat un servei per a la recollida
d'aquests productes, i els comerços que manegen piles botó disposen
del servei de recollida establert pel MOPT.

El Govern de les Illes Balears no ha fet cap norma
específica.
 

EL DIRECTOR GENERAL D'INDÚSTRIA:
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
AZ) 

A la pregunta RGE núm. 499/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa a les propostes al programa Life. (BOPIB
núm. 69 de 5 de març del 1993).

Pel que fa al programa Life creat pel reglament de la CEE
número 1973/92, de 21 de maig del 1992, en primer lloc hem de
mencionar que la comissió amb data de dia 19 de desembre del
1992 i mitjançant el Butlletí Oficial de la Comunitat Europea sèrie
C número 336, comunica l'obertura d'un termini per presentar
propostes a projectes demostratius relatius a la protecció del medi
ambient finançades pel Life. Amb aquesta convocatòria dona de
temps per la presentació de les propostes fins dia 31 del mes de
març del present any.

Des de la publicació de la convocatòria i fins el moment
actual el govern ha estat i està elaborant partint de les previsions
d'actuacions de les distintes conselleries una selecció dels possibles
projectes i programes, que perles seves característiques puguin ésser
candidats al finançament del Life. Les propostes per tant no estan
tancades en aquests moments atès que el termini que ens dona la
CEE no ha acabat.
 

Palma, 19 de març del 1993.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA:
Alexandre Forcades i Juan

Ordre de Publicació
BA) 

A la pregunta RGE núm. 503/93, presentada pel diputat Sr.
Sebastià Serra, relativa als objectors de consciència acollits pel
Govern de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 69 de 5 de març del
1993).
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En contestació a quants d'objectors de consciència ha
acollit el Govern de les Illes Balears i quina prestació social han
realitzat, des de la promulgació de la Llei d'Objecció de
Consciència, aquests són un total de 14 col•laboradors socials
distribuïts en els següents programes:

- Servei de Protecció Civil: 1.

- Direcció General de Joventut: 7.

- Servei de Menors: 3.

- Serveis drogodependència (Menorca): 3.

En relació a quines previsions existeixen al respecte,
aquestes depenen de les manifestacions de preferència dels
objectors que s'han d'incorporar a cada crida.
 

Palma, 1 de març del 1993.
LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT:
Virtuts Marí i Ferrer

Ordre de Publicació
BB) 

A la pregunta RGE núm. 504/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a la col•laboració de la Comissió
Interdepartamental de la Dona amb associacions. (BOPIB núm. 69
de 5 de març del 1993).

És intenció de l'actual Comissió Interdepartamental de
la Dona, col•laborar amb totes les persones físiques, associacions,
entitats, sindicats i altres organismes, per tal d'aconseguir que la
integració i participació de la dona dintre de tots els àmbits socials
sigui real i efectiva.

En quant als ajuts que es varen sol•licitar durant l'any
1991 i 1992, hem de dir que no varen esser sol•licitades cap tipus
de subvenció l'any 1991 i 1992 a la Comissió Interdepartamental
de la Dona.
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA:

Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BC) 

A la pregunta RGE núm. 505/93, presentada pel diputat
Sr. Sebastià Serra, relativa a les beques o ajuts de la Comissió
Interdepartamental de la Dona. (BOPIB núm. 69 de 5 de març del
1993).

Per tal de vetllar perquè la dona no quedi discriminada
a l'hora d'accedir a la cultura, a la creació i a la participació
cultural, la Comissió Interdepartamental de la Dona del Govern
Balear va convocar 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".

Varen tenir 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. 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE LA DONA:

Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
BD) 

A la pregunta RGE núm. 553/93, presentada pel diputat Sr.
Albert Moragues, relativa a les activitats de marisqueig al Port de
Maó. (BOPIB núm. 70 de 12 de març del 1993).

1.- Les que estableix el "Real Decreto 38/1989 de 13 de
enero, por el que se establecen normas sobre calidad exigida a las
aguas para la cría de moluscos", en el seu annex.

Els punts de mostreig considerats han estat tres, i la
periodicitat dels mostrejos, tal i com contempla l'esmentada
normativa, fluctua des de mensual per a la salinitat fins a semestral
per als metalls pesats.

L'analítica es realitza segons els casos damunt mostres
d'aigua (per mesurar el pH, temperatura, salinitat, metalls pesats,
matèries en suspensió, oxigen dissolt, etc.) o damunt mostres de
carn de mol•luscs (per mesurar metalls pesats, coliformes fecals,
etc.).

Així doncs, el nombre d'analítiques depèn del paràmetre
que es vulgui mesurar. Així per exemple, i pel contingut en
coliformes fecals, el nombre d'analítiques seria de 24 per any,
damunt un total de 24 mostres (12 de musclo i 12 d'ostra), essent el
tamany de cada mostra de 10 a 15 exemplars.

2.- S'adjunta còpia dels resultats referits a l'any 1992.

3.- En principi no cal esperar cap pronunciament per part
de les autoritats comunitàries. Per altra banda, el més probable és
que els resultats corresponents al segon semestre del 1992, encara
no hagin estat tramesos per la Secretaria General de Pesca Marítima
a Brussel•les.

4.- La major part de la feina l'ha feta Seamasa amb
personal propi i utilitzant els laboratoris de Microbiologia de la
UIB, gràcies a un conveni signat "ad hoc". Els anàlisis
corresponents a metalls pesats i òrgan-halogenats han estat
subcontractats a l'empresa Munditest de Palma.

5.- No es té massa informació referent a aquest punt. Se
sap que de vegades s'han enviat partides de musclo a depurar a
centres de la península. Així mateix sabem que altres partides són
comercialitzades directament, com és el cas de l'escopinya.

6.- De les diverses actuacions realitzades, només una ha
donat lloc a expedient administratiu, que finalment ha quedat
arxivat.

7.- En base a les dades facilitades anualment pels
mariscadors, de fet confuses, i a observacions pròpies, es considera
que la producció està més o manco estabilitzada, amb les lògiques
fluctuacions anuals, i al voltant de les 20 tones de musclo; 5 tones
d'ostra plana; 5 tones d'escopinya.
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Si desapareguessin les dificultats existents actualment
dins el Port de Maó per ampliar instal•lacions, l'evolució
previsible del sector seria cap a un increment de la producció,
sobre tot pel que fa referència al cultiu d'ostra plana.
     

EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA:
Pere J. Morey i Ballester

Els annexos adjunts a la resposta, referits als resultats de
l'any 1992,  queden dipositats al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BE) 

A la pregunta RGE núm. 555/93, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a l'especialitat de formació
professional rama agropecuària. (BOPIB núm. 70 de 12 de març
del 1993).

Dins dels projectes a realitzar per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca l'any 1993 i per tal de preparar a la població
que vol fer de l'agricultura el seu mitjà de vida així com per
capacitar-lo i preparar-lo per a poder tenir accés als ajuts que la
nova PAC posa en marxa i que demana uns coneixements de
l'agricultura tant a nivell pràctic com de tècniques actuals, s'han
creat unes aules per a impartir classes encaminades a obtenir la
capacitació agrària de primer grau.

Mitjançant una empresa s'han creat les esmentades aules
a Manacor, Campos, Montuïri i Escorca. Les classes s'imparteixen
per professorat degudament qualificat i amb la titulació requerida
pel MEC. Per crear les aules el número mínim d'alumnes es va
fixar en 5, número que s'ha superat en molt. La conselleria ha
arbitrat unes ajudes per al desplaçament dels alumnes que ho
sol•liciten. La finalitat d'aquestes aules es preparar a la gent per
poder acudir amb garanties d'èxit, a les proves, no escolaritzades,
que establirà el MEC per l'obtenció del títol de Formació
Professional Agrària de Primer Grau.

A l'illa de Menorca ja existeix l'Escola de Capacitació
Agrària, que cobreix les necessitats dels pagesos de l'illa.

A la vista dels resultats de l'experiència a realitzar durant
aquest curs a Mallorca, es plantejarà la possibilitat de la seva
aplicació a Eivissa-Formentera al proper curs. 
 

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la pregunta RGE núm. 556/93, presentada pel diputat
Sr. Albert Moragues, relativa a l'acord de la Conselleria
d'Agricultura i la Mancomunitat del Pla en relació amb els camins
rurals. (BOPIB núm. 70 de 12 de març del 1993).

L'acord al qual ha arribat la Conselleria d'Agricultura i
Pesca i els ajuntaments de la Mancomunitat del Pla de Mallorca,
en relació als camins rurals, quant al desenvolupament durant el
1993 del que preveu el Decret 41/1992, de 8 de juliol, és el que
reflecteix el quadre que s'adjunta.
 

Palma, 25 de març 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.
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