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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 1061/93, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa als permisos i inspeccions al
Bar restaurant Salaria de Sant Antoni de Portmany.  (BOPIB núm.
72 de 19 de març del 1993).

No compta amb cap autorització de la conselleria de
Sanitat ja que no consta que sigui menjador col•lectiu, essent
aquests els únics establiments d'aquest tipus subjectes a
autorització per part de la conselleria, mentre que els bars només
són subjectes a autorització municipal, per la qual cosa no s'ha
realitzat per aquesta conselleria cap inspecció a aquest
establiment.
 

Palma.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Gabriel Oliver i Capó.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2411/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, relativa a activitats del Centro
Cristiano Betel.  (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

A aquesta conselleria no consta registrat el centre a què
es refereix la pregunta per la qual cosa, evidentment, no hi ha cap
relació entre el Centro Cristiano Betel i el Govern balear.
Realitzades les visites d'inspecció al centre, s'ha pogut comprovar
que no reuneix els requisits que per a la seva acreditació es
requereixen al Decret 39/89, de 31 de març (BOCAIB de 25
d'abril), pel qual es regula l'acreditació d'autorització i el registre
de centres i serveis especialitzats en atenció, tractament i
reinserció de persones afectades per drogodependències, per la
qual cosa s'han incoat els expedients oportuns amb l'objecte de
procedir, si pertoca, al seu tancament, així com a l'adopció de les
mesures que siguin pertinents.

Palma, 15 de desembre del 1993.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2412/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, relativa a activitats de
l'associació Remar.  (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre del 1993).

A aquesta conselleria no consta registrat el centre a què es
refereix la pregunta per la qual cosa, evidentment, no hi ha cap
relació entre Remar i el Govern balear. Realitzades les visites
d'inspecció a l'associació Remar, s'ha pogut comprovar que no
reuneix els requisits que per a la seva acreditació es requereixen al
Decret 39/89, de 31 de març (BOCAIB de 25 d'abril), pel qual es
regula l'acreditació d'autorització i el registre de centres i serveis
especialitzats en atenció, tractament i reinserció de persones
afectades per drogodependències, per la qual cosa s'han incoat els
expedients oportuns amb l'objecte de procedir, si pertoca, al seu
tancament, així com a l'adopció de les mesures que siguin
pertinents.

Palma, 15 de desembre del 1993.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2416/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a compliment dels requisits per
a l'obtenció de banderes blaves.  (BOPIB núm. 98 de 8 de setembre
del 1993).

L'opinió del Govern referent al nivell de respecte que
s'observa a les platges qualificades amb bandera blava a la nostra
comunitat, és molt bona. El Govern no té coneixement que s'hagin
produït protestes o reclamacions dels usuaris respecte dels
incompliments dels requisits mínims que haurien de tenir les platges
amb bandera blava. El Govern no té previst cap acció concertada
amb els ajuntaments i consells insulars per millorar el compliment
de les platges amb bandera blava.

Palma, 23 de novembre del 1993.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2620/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a les adjudicacions d'estudis i
treballs tècnics (conselleria de Cultura, Educació i Esports). (BOPIB
núm. 102 de 1 de octubre del 1993).

En relació a les adjudicacions d'estudis i treballs tècnics
realitzades per la conselleria de Cultura, Educació i Esports durant
aquesta legislatura, s'especifiquen a l'annex els conceptes, imports,
sistemes d'adjudicació i adjudicataris.
 

El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2627/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a les subvencions a Cristina
Melià. (BOPIB núm. 102 de 1 de octubre del 1993).
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La subvenció de 450.000 pessetes concedida a la Sra.
Cristina Melià i Pestchen, llicenciada en Dret, segons conta a
l'expedient corresponent, li va ser atorgada per a la realització
d'una labor de prospecció de les necessitats de les persones de la
tercera edat oriündes de les nostres illes -o els seus descendents-
residents a l'exterior. El treball objecte de l'ajuda es va centrar a
l'àmbit de la República Argentina -donat que l'extingida
conselleria Adjunta a la Presidència va subscriure un conveni de
col•laboració amb la Casa Balear de Buenos Aires.

Com a resultat de la tasca realitzada s'identificaren els
primers beneficiaris d'ajudes individuals per atendre situacions
d'emergència social que es van tramitar el 1992.

Tot això en base que, fins a l'aprovació del RD 728/93,
de 14 de maig, el Govern Central no havia donat compliment a la
facultat que li atorgava la Llei 27/90, de 20 de desembre, per
establir mesures de protecció en favor dels espanyols no residents
a Espanya (pensions assistencials per ancianitat).

La beneficiària de la subvenció a què ens referim -i a
una altra addicional de 90.000 pessetes, per concloure la
prospecció iniciada- va aportar unes recomanacions sobre la
naturalesa de les mesures a adoptar perquè els ancians i les
persones incapacitades -davant la mancança de sistemes de
protecció social en aquell moment- poguessin pal•liar les seves
necessitats i, per altra banda, va donar a conèixer els programes
d'actuació més adients a l'àrea de l'emigració i la tercera edat.

D'altra banda, la Sra Melià i Petschen va ser beneficiària
d'una ajuda de 270.000 pessetes per establir un projecte de
comunicació entre associacionisme i serveis d'informació, donat
que era competència de l'extingida Direcció General de Relacions
Institucionals les competències de foments a aquesta àrea. Entre
d'altres qüestions, analitzà la viabilitat de la posada en marxa del
telèfon de l'associat, que no es va arribar a implantar com a tal per
haver arribat a la conclusió que seria més eficaç i eficient que el
telèfon del SIAC acomplís la funció informativa i d'assessorament
que havia de realitzar aquell servei. També s'analitzà en el seu
treball els canals de comunicació del món associatiu amb la
producció editorial de la CAIB, arribant a la conclusió que seria
possible la creació d'una llibreria institucional com a punt
d'informació directa. En aquest sentit va presentar un breu informe
descriptiu de quina és la situació en aquest tema arreu de les
comunitats autònomes, com a punt de partida per a la implantació
d'un centre coordinador de publicacions.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2634/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions concedides
a "Asprimo".  (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre del 1993).

No tenim constància de subvencions a cap associació
denominada Asprimo. No obstant això, la conselleria de Sanitat i
Seguretat Social ha concedit les subvencions següents a entitats la
denominació de les quals té similitud amb aquella a què es
refereix la pregunta.

a) Associació Balear per a la promoció de disminuïts
(Asprom), situada al carrer Pasqual Ribot, 6A de Palma.

Any 1991: No se'n concediren.

Any 1992: Subvenció de beques per a disminuïts,
sol•licitades d'acord amb el Decret 28/1992, de 9 d'abril, publicat al
BOCAIB núm. 53, de 2 de maig del 1992, per un import de 100.000
pessetes.

Any 1993: Subvenció per al manteniment de l'entitat,
sol•licitada d'acord amb el Decret 20/1993, de 24 de febrer, publicat
al BOCAIB núm. 32, de 13 de març del 1993, per un import de
200.000 pessetes.

b) Subvencions a Asnino (Centre Príncipe de Asturias),
situat en el quilòmetre 7,5 carretera Palma-Alcúdia de Marratxí.

Any 1991: Subvenció per a beques a disminuïts,
sol•licitades d'acord amb el Decret 15/1991, de 7 de febrer, publicat
al BOCAIB núm. 28, de 2 de març del 1991, per import de
3.170.349 pessetes.

Any 1992: Subvenció per a beques a disminuïts,
sol•licitades d'acord amb el Decret 28/1992, de 9 d'abril, publicat al
BOCAIB núm. 53, de 2 de maig del 1992, per un import de
4.640.000 pessetes.

Subvenció de manteniment (Ajuda domiciliària UVAI),
per un import de 4.600.000 pessetes.

Any 1993: Subvenció per a beques a disminuïts,
sol•licitades d'acord amb el Decret 28/1992, de 9 d'abril, publicat al
BOCAIB núm. 53, de 2 de maig del 1992, per un import de 720.000
pessetes.

Subvenció per a beques a disminuïts, sol•licitada d'acord
amb el Decret 21/1993, de 24 de febrer, publicat al BOCAIB núm.
32, de 13 de març del 1993, per un import de 5.012.183 pessetes.

Palma, 13 de desembre del 1993.
La conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2896/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Ferrà i Capllonch, relativa a quantitats destinades per
desplaçaments dels esportistes als campionats de Balears i
d'Espanya.  (BOPIB núm. 107 de 22 d'octubre del 1993).

La Llei de l'esport 10/1990 de l'Estat espanyol, de dia 15
d'octubvre, en el títol primer, article 4, punt 3, estableix,
textualment, el següent: "Asimismo, la Administración del Esytado
procurará los medios necesarios que posibiliten a los deportistas
residentes en los territorios insulares y de Ceuta y Melilla, la
participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito
estatal en condiciones de igualdad". En conseqüència,
l'Administració de l'Estat ha transferit al Govern balear la quantitat
de 45 milions de pessetes l'any 1992, i la de 44.613.000 pessetes
l'any 1993 que s'han distribuït d'acord amb la relació que figura als
annexos I i II respectivament.

Per altra banda, i en relació amb els campionats de
Balears, es fa una convocatòria genèrica de subvencions per a la
realització d'aquests campionats. A més la conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha signat sengles convenis amb les companyies
Iberia i Aviaco, pels quals es fixen uns descomptes addicionals per
als grups d'esportistes que es desplacen a les competicions oficials,
que formen part d'equips o seleccions de la nostra comunitat
autònoma. Aquest descompte és d'un 25% en els desplaçaments a
la península i d'un 10% en els desplaçaments interinsulars, i s'hi pot
accedir mitjançant l'emplenament i segellat de l'imprès que a l'efecte
va distribuir la conselleria de Cultura, Educació i Esports en el seu
moment, entre totes les federacions esportives de les Balears.
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En relació a la data de recepció de les transferències
fetes pel CSD, en concepte d'ajuda per als desplaçaments dels
esportistes de les Balears, cal destacar que en relació a la quantitat
de 45 milions de pessetes, corresponent a l'any 1992, es varen
transferir 33.750.000 pessetes, dia 5 de gener del 1993, i els
11.250.000 pessetes restants, dia 24 de febrer del 1993. Per altra
banda, de la quantitat corresponent al 1993, a hores d'ara el CSD
ens ha transferit 11.153.250 pessetes dia 23 de març del 1993,
11.153.250 pessetes dia 7 de juliol del 1993, i 11.153.250 pessetes
dia 29 d'octubre del 1993; de la resta, fins arribar a la totalitat dels
44.613.000 pessetes, el Govern balear ha realitzat una bestreta, a
fi d'agilitar i avançar el pagament a les federacions esportives de
les Balears, com així es va fer d'acord amb la Resolució de l'Hble.
Conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 26 de març del
1993, per la qual es convoca el Pla singular d'ajudes per als
desplaçaments a la península dels esportistes de les Balears, amb
motiu dels campionats i/o lligues nacionals per a l'any 1993.

El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Annex I: Desplaçaments a la península 1992:

Activitats subaquàtiques: 300.000. Atletisme, 2.700.000.
Automobilisme: 380.000. Bàdminton: 325.000. Bàsquet:
7.500.000. Billar: 200.000. Bitlles: 575.000. Caça: 300.000.
Ciclisme: 1.125.000. Columbicultura: 200.000. Columbofília:
275.000. Disminuïts: 300.000. Escacs: 236.000. Esport aeri:
200.000. Futbol: 9.655.500. Futbol sala: 1.300.000. Gimnàstica:
600.000. Golf: 39.000. Halterofília: 250.000. Handbol: 800.000.
Hípica: 350.000. Judo: 2.000.000. Kàrate: 650.000. Lluita:
350.000. Motociclisme: 200.000. Muntanyisme: 150.000. Natació:
1.100.000. Patinatge: 1.700.000. Pesca: 400.000. Petanca:
995.000. Pilota: 595.000. Piragüisme: 239.000. Rugby: 975.000.
Taekwondo: 300.000. Tennis: 750.000. Tennis de taula: 300.000.
Tir amb arc: 690.000. Tir olímpic: 700.000. Vela: 1.995.000.
Voleibol: 3.200.000. Total: 45.000.000 pessetes.

Annex II: Desplaçaments a la península 1993:

Activitats subaquàtiques: 300.000. Atletisme, 2.300.000.
Automobilisme: 300.000. Bàsquet: 9.500.000. Billar: 250.000.
Bitlles: 1.000.000. Caça: 250.000. Escacs: 250.000. Bàdminton:
275.000. Ciclisme: 841.000. Columbofília: 550.000.
Columbicultura: 225.000. Disminuïts: 1.000.000. Esport aeri:
250.000. Futbol: 10.150.000. Gimnàstica: 750.000. Golf: 190.000.
Halterofília: 250.000. Handbol: 825.000. Hípica: 625.000. Judo:
2.900.000. Kàrate: 350.000. Lluita: 275.000. Muntanyisme:
250.000. Natació: 750.000. Patinatge: 1.900.000. Pesca: 250.000.
Petanca: 300.000. Pilota: 325.000. Piragüisme: 250.000. Rugby:
250.000. Taekwondo: 250.000. Tennis: 250.000. Tennis de taula:
653.000. Tir amb arc: 250.000. Tir olímpic: 375.000. Vela:
1.253.250. Voleibol: 3.700.000. Total: 44.613.000 pessetes.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2917/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions del programa
d'educació del 1993.  (BOPIB núm. 108 de 29 d'octubre del 1993).

La relació d'ajudes i subvencions concedides per la
Direcció General d'Educació de la conselleria de Cultura, Educació
i Esports per donar suport al programa d'educació del 1993 és la que
figura a l'annex.

L'annex que s'esmenta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2921/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les protestes pels preus fixats
per la residència de la UIB.  (BOPIB núm. 108 de 29 d'octubre del
1993).

És la tercera vegada que el mateix grup parlamentari
planteja una pregunta escrita sobre els preus de la residència
universitària de la UIB. I la pregunta que ara ens motiva és quasi la
mateixa que van fer amb RGEP 2920/93. És per aquesta raó que no
ens queda més remei que reproduir de qualque manera el que dèiem
en la nostra resposta a l'esmentada pregunta. Sobre el tema dels
preus de la residència universitària de la UIB, la conselleria pensa
que els preus s'hauran fixat sense cap afany de lucre i que, tot
simplement, són el resultat final del cost dels serveis que la
residència ofereix  i que la UIB ha d'abonar a les corresponents
empreses prestatàries. És per aquests motius que pensam que hom
s'equivoca quan orienta els seus esforços a obtenir uns preus que el
mercat fa temps que no pot oferir. Nosaltres creiem que la sortida
a aquesta situació, realment gravosa per als estudiants i les seves
famílies, s'ha de cercar en la línia de la creació d'una correcta
política de beques, en funció dels ingressos de cada unitat familiar,
i que tingui en compte el fet decisiu de les diverses illes que
conformen la Comunitat balear, de tal manera que rebin més ajuda
els qui són de les illes menors. Pensam que aquest és el camí
adequat. Ara bé, per avançar-hi, cal comptar amb unes partides
pressupostàries que permetin de posar en funcionament l'esmentada
política d'ajudes. Atesa la conjuntura econòmica present, pensam
que el Govern balear podrà plantejar-se aquest problema i donar-li
la solució adequada, tan bon punt li siguin transferides
competències sobre la Universitat de les Illes Balears i, amb elles,
els recursos adients.

El conseller de Cultura, Educació i Esports.
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2983/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó i Servera, relativa a centres de tractament de
toxicòmans.  (BOPIB núm. 108 de 29 d'octubre del 1993).

Relació de centres en funcionament de tractament i
rehabilitació de toxicòmans a les Illes Balears que disposin de tots
els permisos.
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A.- Centres ambulatoris.
Mallorca:
Palma:
- Centre municipal de drogodependents Regidora Margarita
Femenias, General Riera, 118, 1r. 1/05/93.
- Asamblea Balear Cruz Roja, Criança, 6. 31/08/90.
- Comunitat Autònoma Illes Balears. Conselleria de Sanitat,
Misericòrdia, 2. 01/10/93, abans Cecili Metelo, 18. 1/08/90.
Part forana de Mallorca:
- Andratx: Asamblea Balear Cruz Roja, Can Riera, s/n. 19/11/92.
- Felanitx: Asamblea Cruz Roja, carretera Felanitx-Portocolom,
s/n. 18/10/92.
Menorca:
Maó:
- Patronat Insular Disminuïts i Benestar Social, Sa Ravaleta, 9.
31/08/90.
Ciutadella:
- Patronat Insular Disminuïts i Benestar Social, Camí de Maó,
102. 31/08/90.
Eivissa i Formentera:
- Consell Insular, Obispo González Abarca, 1. 3/10/90.

B.- Centres d'acollida i reinserció.
Mallorca:
- Campos: Projecte Home "Ses Sitjoles". Ses Sitjoles s/n, Campos.
31/08/90.
- Sineu: Associació L.J. Engelmajer. Carretera Petra/Sineu "Son
Alcaines". 8/10/93.
- Poreres: Associació L.J. Engelmajer. Carretera
Vilafranca/Porreres. 8/10/93.
- Associació Marginats La Sapiència "Son Ribas". Camí de la
Real s/n (només alcoholisme).
Eivissa i Formentera:
- Consell Insular "Can Pep Xico". Carretera Sant Antoni,
quilòmetre 4.5. 30/08/90.

Palma, 15 de desembre del 1993.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2997/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al compromís del Govern
per a la reforma de Can Salord..  (BOPIB núm. 110 de 5 de
novembre del 1993).

El Govern no té cap tipus de compromís amb
l'ajuntament d'Alaior en el sentit esmentat.

Palma, 2 de febrer de 1994.
La Vicepresidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3033/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa al grau d'execució de
les línies bàsiques per a un model educatiu propi de les Illes
Balears.  (BOPIB núm. 110 de 5 de novembre del 1993). 

La Direcció General d'Educació de la conselleria de
Cultura, Educació i Esports, mitjançant la col•laboració de
persones i entitats educatives, va realitzant les activitats previstes
en les "Línies Bàsiques per a un Model Educatiu Propi de les Illes
Balears" (Ensenyament no Universitari). El desenvolupament
d'aquesta tasca s'executa amb les característiques que assenyalam
i amb les inversions que així mateix hom indica en la relació
següent:

- Estudi de models descentralitzats.
La Direcció General d'Educació ha participat en els

simposis internacionals de la FREREF (Fondation des Régions
Européennes pour la Recherche en Education et en Formation) que
han tingut lloc a Palma, Archamps, Genève i Pavia durant aquest
any 1993. Col•laboram en les tasques que la Fundation
Internacional decideix tot intentant la recerca de les línies
educatives pròpies i que alhora s'integrin en les coordenades
d'educació europees. Inversió total: 2.344.909 pessetes.

- Suport genèric als moviments, associacions, sindicats, etc., en les
activitats dirigides a la millora de l'educació.

El suport que la conselleria de Cultura, Educació i Esports
dóna als moviments i entitats que promouen la millora de l'educació
és el més ampli possible d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries que tenim. Així doncs, l'any 1992, per exemple, a
més d'atorgar subvencions per un valor total de més de 15 milions
de pessetes, tinguérem l'ocasió de repartir la totalitat dels centres
escolars de tots els nivells educatius una aportació econòmica de
200.000 fins a 250.000 pessetes per a l'adquisició de material
didàctic en llengua catalana segons les necessitats de cada centre i
d'acord amb les preferències expressades pel Claustre de Professors
i pel Consell Escolar respectiu. Inversió durant el 1992: 95.178.783
pessetes. Inversió durant el 1993: 28.100.000 pessetes.

- Diagnòstic previ de necessitats i mancances.
D'acord amb la lògica i constant reclamació de les

transferències en matèria educativa, la conselleria ha tingut cura
d'encarregar els estudis i informes necessaris per poder d'aquesta
manera analitzar la realitat del món educatiu de les Illes. Des de fa
anys, experts en educació ens ofereixen la seva visió de la
problemàtica educativa, de les dificultats que hi detecten i de les
sortides que ens permetran de superar amb èxit el repte d'una
educació pròpia i de qualitat. Inversió durant el 1990: 634.442
pessetes per quatre estudis. Inversió durant el 1991: 564.117
pessetes per cinc estudis. Inversió durant el 1992: 3.595.883
pessetes per nou estudis. Inversió durant el 1993: 4.646.206 pessetes
per devuit estudis.

- Elaboració del mapa escolar de les Illes Balears.
La Direcció General d'Educació, en col•laboració amb el

MEC i l'ajuda d'especialistes en educació, l'està elaborant. Des que
vàrem ser convocats a Madrid pel ministeri d'Educació i Ciència, els
treballs sobre el mapa escolar han experimentat una empenta
decisiva.

- Elaboració d'un DCB propi de les Illes Balears.
Els estudis que els experts han realitzat i que estan

elaborant encara ara tracten molt d'ells del disseny curricular bàsic
propi de les Illes, i s'hi fa especial esment de tot el que es refereix
a la llengua catalana, a la cultura de les Illes i al nostre medi
ambient. Per altra banda, mitjançant l'aprovació de llibres que la
conselleria realitza d'acord amb els informes de la Comissió Tècnica
d'Assessorament, tant pel que fa a la llengua com el seu contingut,
contribuïm a la configuració progressiva d'aquest mateix disseny
curricular bàsic.

- Elaboració i desenvolupament del projecte lingüístic de les Illes
Balears.

El projecte lingüístic de les Illes Balears es troba en fase
d'estudi i d'experimentació a la qual donam suport mitjançant les
subvencions escaients. Sobre aquest tema en concret, la conselleria
disposa d'un exhaustiu estudi, elaborat per especialistes tant en
qüestions lingüístiques com en educació que ens permetrà de
desenvolupar el projecte lingüístic propi.
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- Models operatius per al desenvolupament de llengües
estrangeres als centres escolars.

En aquests temps experimentam el desenvolupament de
llengües estrangeres als centres escolars de la mà del Model
Educatiu propi de les Illes Balears. A la majoria de centres que ho
fan, s'experimenta l'anglès -i aquesta experimentació té el seu
suport específic en el programa de viatges "Anglès a Anglaterra"
del qual se'n beneficien quasi 300 alumnes cada estiu-, però també
s'han introduït les llengües francesa i alemanya.

- Estudi pressupostari sobre l'obligatorietat de l'ensenyament pre-
escolar de 5 anys a les Illes Balears.

De les anàlisis fetes per la nostra conselleria, hom pot
deduir que existeix un important dèficit en el sector de
l'escolarització en educació infantil que caldrà que, a l'hora de la
negociació de les transferències en matèria educativa, el MEC
vulgui compensar-lo amb la transferència proporcionada dels
recursos adients, que poden apropar-se als 700 milions de
pessetes. El MEPIB, per altra part, suposa l'ampliació de
l'escolarització gratuïta en un any i la integració educativa de les
"guarderies" i les escoles infantils.

- Introducció d'un segon idioma estranger a Secundària.
El Model Educatiu propi de les Illes Balears suposa així

mateix el desenvolupament a mitjan termini d'un model trilingüe
la qual cosa implica la introducció progressiva d'un segon idioma
estranger especialment a l'educació secundària. Per aquesta raó, la
conselleria dóna suport des de fa temps a l'estudi de l'anglès
sobretot mitjançant el programa "Anglès a Anglaterra". En aquest
punt, cal esmentar el conveni de col•laboració formalitzat amb el
Goethe Institut de Barcelona que ens permet d'atorgar beques per
a professors d'ensenyament mitjà per a la seva capacitació docent
en llengua alemanya a Alemanya, així com ens ha possibilitat la
creació d'un centre de recursos de llengua alemanya que té la seva
seu a l'institut Llorenç Garcias i Font, d'Artà. En aquest mateix
tema, ha de resultar decisiva la col•laboració entre la conselleria
i l'Escola Oficial d'Idiomes sobre la qual esperam tenir
competències en un breu termini de temps. Inversió anual en el
programa "Anglès a Anglaterra: 4.000.000 de pessetes. Inversió
al suport de la llengua alemanya durant 1992-1993: 1.736.540
pessetes.

- Pla singular d'Educació d'Adults.
Pel fet de no tenir competències educatives, la

conselleria veu limitada la seva actuació en aquest camp a la
concessió d'ajudes als plans d'educació d'adults que realitzen les
mancomunitats, els ajuntaments o d'altres entitats educatives.
Inversió durant el 1992: 17.398.440 pessetes. Inversió durant el
1993: 19.803.688 pessetes.

- La integració a l'educació especial.
La col•laboració de la conselleria en aquest tema tan

important es concentra en l'elaboració i la difusió de material
didàctic que fins ara s'ha adreçat als sords. Inversió: 1.400.000
pessetes.

- Consolidació del conservatori de música.
La consolidació del conservatori professional de música

i dansa de les Balears, tasca a què es dedica la conselleria, exigeix,
com a primera passa, la construcció d'un nou edifici que ens permeti
de deixar l'antiga seu que ara es troba a la Misericòrdia, perquè ha
esdevingut impossible, amb totes les mancances que es deriven d'un
casal vell, desenvolupar un ensenyament musical de qualitat i adient
amb la dignitat de professors i alumnes. Els pressuposts de l'any
vinent concreten ja d'alguna manera els esforços i les gestions fetes
per la conselleria en aquest sentit perquè preveuen una partida de
166.338.615 pessetes.

La conselleria, a més, du endavant altres activitats que
poden integrar-se en algunes de les accions que assenyala la vostra
pregunta, com ara la confecció i distribució del programa
informatitzat de gestió acadèmica, administrativa i econòmica dels
centres escolars, l'aprovació de material pedagògic i l'elaboració
d'altre material didàctic editat per la mateixa conselleria, com la
col•lecció de llibres "Plenamar" per posar un sol exemple, la dotació
de la xarxa de biblioteques, etc. Per altra banda, al MEPIB
s'insinuen accions, com la creació del Servei d'Assessorament de
Centres, que pensam que no seria convenient en aquests moments
de posar en funcionament per raons òbvies d'evitar conflictes
innecessaris amb el MEC quan el que ens interessa prioritàriament
és la recepció de les transferències. Mentre no tinguem
transferències en educació, moltes de les actuacions que desitjaríem
haver començat des de fa temps tenen el perill d'esdevenir assaigs
teòrics allunyats de la realitat que hom sols pot copsar amb certesa
quan té la possibilitat d'avaluar i d'inspeccionar d'aprop el seu
funcionament. Anam fent, doncs, moltes coses però, alhora, som
ben conscients de les mancances que estam condemnats a patir per
no gaudir de la plena capacitat de decisió i de gestió sobre tot el
procés educatiu, i, en conseqüència, per no disposar dels mitjans
econòmics adients que ens permetin d'instrumentar les nostres
aspiracions en matèria educativa.

El conseller de Cultura, Educació i Esports.
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3035/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa als programes i projectes
provinents de l'objectiu 5b.  (BOPIB núm. 110 de 5 de novembre del
1993).

Els cursos de referència s'inclouen dins el programa 5b-
Foner que ha llançat la conselleria d'Agricultura del Govern balear
dins el marc del Pla de desenvolupament de les zones rurals de les
Illes Balears.

Els objectius generals del programa 5b-Foner i dins el
subprograma 4.0 que consisteix en "la valoració de recursos
humans" a les mesures 4.1 que és "la formació en conservació del
medi natural i la lluita contra els seus agents nocius", i a la 4.2
"formació en tècniques noves i/o complementàries a les
explotacions agropecuàries".

El projecte d'assistència tècnica per a la realització de
cursos de formació en conservació del medi natural i la lluita contra
els agents nocius i de formació en tècniques noves i/o
complementàries a les explotacions agropecuàries del programa
operatiu 5b-Foner, mitjançant conveni amb la Universitat de les
Illes Balears.
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El pressupost aprovat per a la realització dels cursos és
de la quantitat global de 38.215.650 pessetes.

L'objectiu general del projecte consisteix en la
realització de tretze cursos de formació d'acord amb les finalitats
marcades pel subprograma 4.0, més concretament a les mesures
4.1 i 4.2.

La denominació d'aquests és: quatre cursos de Monitors
del medi natural; un curs de Monitors del medi natural II; tres
cursos de Guies turístics de natura; un curs d'Agroturisme i
Serveis complementaris; dos cursos de Gestor forestal i caça; un
curs de Gestor de caça i un curs de Dinamitzador del món rural.

Aquests cursos s'han realitzat dins l'àmbit de la zona 5b-
Foner. És a dir: Serra de Tramuntana de Mallorca i illes de
Menorca i d'Eivissa i Formentera.

La forma d'adjudicació ha estat mitjançant conveni amb
la Universitat de les Illes Balears.

La participació econòmica del Govern balear de les Illes
Balears és un 55% del pressupost global del projecte d'assistència
tècnica per la realització de cursos de formació del programa
operatiu 5b-Foner.

Palma, 26 de novembre del 1993.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3098/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a allotjaments
de menors als establiments d'allotjaments turístics.  (BOPIB núm.
111 de 12 de novembre del 1993).

No s'ha donat cap autorització als establiments hotelers
i extrahotelers perquè puguin allotjar dos nins menors de 12 anys
o un adult, ni se n'ha denegat cap, així com tampoc no s'han
autoritzat peticions per elevar fins a un màxim de 15 anys l'edat
dels nins que acompanyen adults, per dues raons, en el primer cas
perquè abans de concedir o denegar l'autorització sol•licitada s'ha
de fer una visita d'inspecció a l'establiment que l'hagi sol•licitada,
per determinar si s'adapten o no a l'ordre, en aquest moment es
troben tancats. I en el segon cas estan pendents els nomenaments
dels representants que han de prendre part de la comissió que
informarà les sol•licituds, segons l'Ordre de 12 d'agost del 1993,
de modificació de l'Ordre de 22 de desembre del 1992, per la qual
es regula l'allotjament de menors de 12 anys en els establiments
d'allotjaments turístics, i en aquest cas a la reunió mantinguda amb
els representants del sector turístic, s'informà que per concedir la
corresponent autorització seria necessària una sol•licitud de
l'interessat, raonada degudament, a la qual a més s'especificarà
l'oferta complementària existent a l'establiment, previ informe de
la comissió que l'ordre crea a tal fi, el que fou acceptat per tots els
assistents.

Palma, 18 de gener del 1994.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3172/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions o ajudes
concedides pel Servei Balear de Salut.  (BOPIB núm. 112 de 19 de
novembre del 1993).

Subvenció a favor de la Societat Balear de Medicina
Familiar i Comunitària per a la celebració de la segona jornada
d'"Atenció a la vellesa", per un import de 300.000 pessetes.

Palma.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3173/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions o ajuts concedits
per la Junta d'Aigües.  (BOPIB núm. 112 de 19 de novembre del
1993).

La Junta d'Aigües no ha concedit cap subvenció o ajuda
durant els anys 1992 i 1993, en el sentit propi d'aquests conceptes,
tenint en compte que les seves actuacions al respecte procedeixen
de l'atenció a pagaments prevists en el Decret 51/1992, sobre
indemnitzacions i compensacions per obres i instal•lacions de
depuració d'aigües residuals i en el Decret 25/1992, de 12 de març,
sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels
costos de conservació, manteniment i explotació del servei de
depuració d'aigües residuals.

Palma, 10 de desembre del 1993.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3179/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions o ajuts concedits
per l'Ibavi.  (BOPIB núm. 112 de 19 de novembre del 1993).

L'Ibavi no ha concedit, directament, cap ajut o subvenció
els anys 1992 i 1993, ja que d'acord amb el que disposa el Decret
113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut Balear de
la Vivenda, modificat pel Decret 66/1990, de 28 de juny, és una
entitat de dret públic amb personalitat pròpia i el seu objecte és
executar promocions públiques d'habitatges i totes les accions
complementàries que es deriven d'aquesta finalitat; pot, també,
encarregar-se de la promoció i rehabilitació de qualsevol altre tipus
d'edificis o habitatges, percebent els adjudicataris dels habitatges,
les subvencions i subsidiacions d'interessos que es preveuen en el
Pla Quadriennal d'Habitatge, amb càrrec als pressuposts generals de
l'Estat.

Palma, 13 de desembre del 1993.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran. 
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3180/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions o  ajuts
concedits per l'Ibasan.  (BOPIB núm. 112 de 19 de novembre del
1993).

L'Ibasan no ha concedit cap subvenció ni cap ajuda.

Palma, 17 de desembre del 1993.
El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3303/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró i Pons, relativa a criteris per
concedir permisos per a la caça de tords amb filats en coll.
(BOPIB núm. 113 de 26 de novembre del 1993).

D'acord amb les recomanacions del Consell de caça
s'han concedit els permisos en el següent ordre:

Mallorca:
a) Sol•licitants amb autorització de l'any 1992 i que han presentat
la informació exigida a l'autorització.
b) Sol•licitants que tenien llicència l'any 1991.
c) La resta per ordre de peticions.

Menorca:
a) Haver tornat a la conselleria d'Agricultura i Pesca el full de
control de captures de l'any passat.
b) Presentar justificant d'autorització del vedat per caçar.
c) Haver obtingut llicències l'any 1991 preferentment i 1990
després i segons registre d'entrada de la sol•licitud.

Mallorca: 1.937.
Menorca: 735.

No ens consta que hi hagi hagut irregularitats a l'illa de
Menorca. Esperam que el senyor diputats ens les assenyali. A la
quarta qüestió del seu escrit, hem de respondre que no.

Palma, 20 de desembre del 1993.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
U) 

A les Preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núms. 3354/93 i 3355/93, presentades per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Obrador i Moratinos, relatives a desglossament
de la quantia assignada al conseller de la Funció Pública dels
pressuposts generals dels anys 1993 i 1994.  (BOPIB núm. 113 de
26 de novembre del 1993). 

Les dotacions pressupostàries contemplades en els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears corresponents als exercicis del 1993 i 1994, assignades al
conseller de la Funció Pública són les següents (s'esmenten els
conceptes retributius i les quantitats del 1993 (1) i les del 1994
(2):

Total sou base: 2.293.479; 2.225.702.
Triennis: 0; 915.567.
Complement de destinació: 1.516.952; 1.472.122.
Complement de dedicació absoluta: 1.477.993; 1.434.314.
Complement especial responsabilitat: 1.477.993; 1.434.314.
Complement Llei 10: 978.944; 950.015.
Complement específic: 0; 0.
Quotes Seguretat Social: 0; 1.322.359.
Altres quotes socials: 77.748; 0.
Total: 7.823.109; 9.827.833.

A la relació següent s'esmenten els subconceptes
pressupostaris i les quantitats de l'any 1993 i 1994:

10000 Retribucions bàsiques: 2.293.479; 2.225. 702.
10001 Altres remuneracions: 5.451.882; 5.364.205.
10002 Triennis: 0; 915.567.
16000 Quotes Seguretat Social: 77.748; 0.
Total: 7.823.109; 9.827.833.

(1) Dotacions pressupostàries corresponents a les retribucions de
l'exercici del 1992 incrementades en un 5%.
(2) Dotacions pressupostàries corresponents a les retribucions de
l'exercici del 1993 amb un increment del 0%.

Es fa necessari fer les consideracions següents respecte de
les taules anteriors:

1.- A l'hora d'elaborar el pressupost del 1993, el titular de
la conselleria de la Funció Pública, en aquells moments, cotitzava
en un règim diferent del de la Seguretat Social, per la qual cosa i per
aquesta plaça hi havia dotació pressupostària al subconcepte 16001
i no al 16000 i amb una dotació molt inferior a la que pertocaria si
no fos així. En conseqüència, les dotacions pressupostàries
contemplades originalment en els pressuposts generals de la CAIB
per al 1993 no cotitzava en el règim general de la Seguretat Social,
sinó a Muface.

2.- Quan es va elaborar el pressupost del 1993, les
dotacions per triennis corresponents al titular de la conselleria de la
Funció Pública, en aquell moment, es varen imputar, per error, a la
plaça de funcionari a la qual hagués estat adscrit teòricament, si no
hagués ocupat una plaça d'alt càrrec. Per això les dotacions del 1993
estan minorades amb l'import corresponent a l'antiguitat, la qual, per
a l'exercici del 1992, pujava a un total de 681.753 pessetes.

3.- Atès el canvi produït del titular de la conselleria de la
Funció Pública, en l'elaboració dels pressuposts per al 1994, s'han
previst les dotacions pressupostàries corresponents per aquesta
plaça en el subconcepte 16000 i no en el 16001 i per un import que
excedeix àmpliament al pressupostat en aquest darrer concepte per
a l'exercici del 1993, la qual cosa és fruit de la diferència de
cotització a règims diferents.

4.- A l'exercici del 1994, efectivament, hi ha una errata
respecte de l'import dels triennis assignats a la plaça, derivada del
fet que el programa informàtic d'elaboració del capítol 1, pel qual
es fa el càlcul de l'import dels triennis, requereix que abans de
l'actualització, es deixi el camp que en recull l'import a 0; si no es
fa així, el sistema acumula quantitat, la qual cosa és el que sembla
que ha passat únicament amb aquesta plaça. L'import real dels
triennis puja a un total de 228.816 pessetes, per la qual cosa hi ha
una diferència de 686.751 pessetes d'excés.

Palma, 23 de desembre del 1993.
El conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Diez.
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Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4278/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, relativa a la subvenció
concedida a l'associació espanyola del "Teléfono de la Esperanza".
(BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

La subvenció concedida a l'associació espanyola
"Teléfono de la Esperanza" fou la següent:

1992: 4.200.000 per a manteniment.
1993: 4.200.000 per a manteniment.

Palma, 3 de febrer del 1994.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3444/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, relativa al telèfon de la
infància.  (BOPIB núm. 114 de 3 de desembre del 1993). 

El Telèfon de la infància va ser creat amb el triple
objectiu de informar i orientar sobre tots aquells temes relacionats
amb l'àmbit de menors; recollir queixes i fets denunciables sobre
situacions de greu conflicte o risc per al menor; sensibilitzar la
població en general. Va funcionar de setembre del 1990 a juliol
del 1991 i va rebre un total de 168 trucades. Els temes més
consultats foren d'informació general: problemàtica escolar,
ocupació juvenil, temes relatius a l'Administració de Justícia,
centres de salut, conferències a zones rurals, problemàtica familiar
i abandonament. Percentualment el major nombre de cridades
foren per temes d'informació general (35%), seguit de les
denúncies (27%). Per al seguiment del servei es va acordar
realitzar una reunió mensual entre l'assistent social que atenia el
telèfon i un representant de l'equip tècnic del Servei de Menors. El
seguiment de fons corresponia als departaments o entitats als quals
es derivaven les cridades (Policia Municipal, Serveis Socials de
Primària, Serveis especialitzats, etc.).

Palma, 3 de gener del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3448/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, relativa a cursos de
Policia Local.  (BOPIB núm. 114 de 3 de desembre del 1993).

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4147/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a la normalització
lingüística a l'administració de Justícia.  (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).

La conselleria de Cultura, Educació i Esports ha dut a
terme les iniciatives que a continuació es detallen en relació amb el
procés de normalització lingüística a l'Administració de Justícia de
les Illes Balears:

Any 1990: Conveni de col•laboració subscrit entre la
conselleria de Cultura, Educació i Esports i el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears sobre normalització lingüística.

Any 1991: Conveni de col•laboració en matèria de
normalització lingüística subscrit entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Consell General del Poder
Judicial-Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Any 1992: Conveni de col•laboració subscrit entre la
conselleria de Cultura, Educació i Esports i l'Obra Cultural Balear
per a la impartició dels cursos 92-93 de llengua catalana a
l'Administració de Justícia.

L'article 34 de la Llei de normalització lingüística no s'ha
incomplert per part del Govern. De fet, i en desplegament d'aquest
article, el Govern de la Comunitat Autònoma publicà al BOCAIB
núm. 154, de 18 de desembre del 1990, el Decret 100/1990, de 29
de novembre, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB. En execució d'aquest decret, la
conselleria de Cultura, Educació i Esports du a terme un seguiment
exhaustiu del procés d'aplicació d'aquest decret per part dels
organismes dependents de l'administració autònoma.

Palma, 24 de gener del 1994.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3156/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a subvenció a
la Camerata Orquestra de Llevant. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener
del 1994).

Vos hem de manifestar que la conselleria de Educació i
Esports no ha concedit cap subvenció a la Camerata Orquestra de
Llevant durant l'any 1993.

El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4286/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, relativa a la campanya de
promoció turística de l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).
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El total pressupost és de 300 milions de pessetes i el
compromès és que 1/3 sigui a càrrec de Turespaña, 1/3 del Govern
balear i 1/3 del sector turístic d'Eivissa.

El temps de durada de la campanya és de tres
temporades i es duran a terme les accions següents:

a) Campanya publicitària a revistes.
b) Es publicaran quatre números especials de la revista

Notas de España, 15.000 exemplars de cadascuna que seran
distribuïdes als tours operators i a les agències de viatges. El
primer número es lliurarà coincidint amb la Fira de Berlin ITB i
els següents de forma trimestral.

c) Es dec oraran 2.500 vitrines a les agències de viatges
en col•laboració amb NUR i també es distribuiran còpies del video
d'Eivissa.

d) Es contractarà una informació addicional específica
d'Eivissa del sistema informàtic de reserves START.

e) A part dels programats, s'organitzaran viatges
específics seleccionats d'agents de viatges i periodistes per visitar
l'illa d'Eivissa.

f) Es produiran publireportatges per ser publicats als
diaris d'àmbit regional.

El seguiment de la campanya es farà conjuntament per
les parts implicades i es comprovarà que es duen a terme totes les
accions compromeses.

El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4342/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Pascual i Amorós, relativa a activitats de la
comissió d'Activitats Classificades. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).

S'ha de fer una distinció entre els expedients qualificats
favorablement i els que han estat retornats als ajuntaments per a
l'oportuna esmena de deficiències; en el primer cas els anys 91, 92
i 93 varen ser qualificats favorablement 1.067, 1.094 i 1.580
respectivament; pel que fa referència al segon dels casos, varen
ser retornats 174, 313 i 153 respectivament.

Els expedients entrats a la comissió d'Activitats
Classificades durant els anys 91, 92 i 93 són els següents: 1.563
l'any 91; 1.224 l'any 92 i 1.231 l'any 93.

A dia 1 de gener del 1994 els expedients que es trobaven
pendents de qualificació per la comissió d'Activitats Classificades
eren 904.

Palma, 26 de gener del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 11/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Torres, relativa a les inversions fetes a l'illa de
Formentera per la Presidència del Govern de la Comunitat durant
el 1993..  (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

No s'ha efectuat cap inversió a l'illa de Formentera per
part de la Presidència del Govern balear imputada al capítol 6
durant el passat exercici.

Palma, 19 de gener del 1994.
El secretari tècnic de Presidència:
Vicenç Matas i Morro.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 12/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Torres, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la conselleria de Turisme durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

Durant l'any 1993 les inversions realitzades a l'illa de
Formentera per la conselleria de Turisme foren de 2.154.342
pessetes, referides a la urbanització Es Pujols. Projecte inclòs en el
Pla extraordinari d'inversions i millores d'infraestructures de les
zones turístiques, Llei 7/1990.

Palma, 26 de gener del 1994.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 19/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Ferrer, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la conselleria de Governació durant el 1993. (BOPIB
núm. 120 de 31 de gener del 1994).

La conselleria de Governació no ha realitzat inversions de
les compreses en el capítol 6 dels seus pressuposts durant l'any 1993
a l'illa de Formentera.

Palma, 24 de gener del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 23/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Torres, relativa a les inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'ISBA SGR durant el 1993..  (BOPIB núm. 120 de
31 de gener del 1994).

Isba SGR no ha fet inversions a l'illa de Formentera durant
l'any 1993 amb càrrec al capítol 6.

Palma, 24 de gener del 1994.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou. 

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 24/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Torres, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per l'Ibatur durant el 1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de
gener del 1994).

Durant el 1993, les inversions fetes a l'illa de Formentera
per l'Ibatur foren:
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- Ruta de la Sal. Sopar al Molí de Sal: 1.375.000 pessetes.
Confecció de 200 bosses: 26.699 pessetes.
- Sopar ofert als equips de l'Inter de Milà, Bochum, Fortuna
Düsseldorf, per la celebració a Formentera del Torneig
Internacional: 400.000 pessetes.
- Estudi topogràfic platges de Formentera: 432.000 pessetes.
- Educacionals Patronat de Turisme de Formentera: 757.717
pessetes.
- Periodistes. Patronat Formentera: 425.032 pessetes.
- Cartells Formentera Mocadors i Formentera Platja de Llevant.
- Fullets Formentera: 3.000.000 de pessetes.
- Fullet Formentera: 3.138.877 pessetes.
- Pòster Formentera: 35.000 pessetes.
- Publireportatge Eivissa/Formentera: 5.781.707 pessetes.

A més de l'anteriorment especificat, encara que no es
pugui determinar la quantitat corresponent a l'illa de Formentera,
hem de tenir en compte la inversió realitzada en la promoció que
s'ha efectuat d'aquestes illes, on ha estat inclosa Formentera, com
exemples podem esmentar: assistència a fires, articles periodístics,
publireportatges, etc.

Palma, 31 de gener del 1994.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 34/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Víctor Tur i Torres, relativa a inversions fetes a l'illa de
Formentera per la conselleria Adjunta a la Presidència durant el
1993. (BOPIB núm. 120 de 31 de gener del 1994).

La conselleria Adjunta a la Presidència no ha realitzat
inversions de les compreses al capítol 6 dels seus pressuposts
durant l'any 1993 a l'illa de Formentera.

Palma, 24 de gener del 1994.
La consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 85.

- Pàgs. 2562 i 2567.
On diu: Proposició no de llei RGE núm. 1565/93, presentada pel
Grup Parlamentari PP-UM, ...
Ha de dir: Proposició no de llei RGE núm. 1565/93, presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, ...

B) Correcció errates BOPIB núm. 119.

- Pàgs. 3270 i 3774.
On diu: Proposició no de llei RGE núm. 1565/93, presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, ...
Ha de dir: Proposició no de llei RGE núm. 1565/93, presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, ...

C) Correcció errates BOPIB núm. 120.

- Pàgs. 3303 i 3333. Proposicions no de llei davant comissió.
On diu: B) RGE núm. 43/93 ... C) RGE núm. 137/93 ... D) RGE
núm. 147/93 ...
Ha de dir: 
On diu: B) RGE núm. 43/94 ... C) RGE núm. 137/94 ... D) RGE
núm. 147/94 ...

D) Correcció errates BOPIB núm. 121.

- Pàgs. 3337 i 3344. Interpel•lacions.
On diu: A) RGE núm. 265/93 ... B) RGE núm. 287/93 ... C) RGE
núm. 288/93 ... D) RGE núm. 301/93 ... E) RGE núm. 302/93 ... F)
RGE núm. 303/93 ...
Ha de dir: A) RGE núm. 265/94 ... B) RGE núm. 287/94 ... C) RGE
núm. 288/94 ... D) RGE núm. 301/94 ... E) RGE núm. 302/94 ... F)
RGE núm. 303/94 ...

- Pàg. 3361. Informació. Apartat B)
La Pregunta RGE núm. 2627/93, relativa a subvencions a Cristina
Melià, s'ha de treure d'aquesta relació, ja que ha estat contestada pel
Govern i la resposta ha estat publica en aquest BOPIB.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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