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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 402/94, presentada per l'Hble

Sr. Diputat Josep Moll, relativa a problemàtica de maltractes a
infants a Balears. (BOPIB núm. 123 de 18 de febrer del 1994).

En primer lloc caldria aclarir el que s'entén per
maltractament. El terme es presta a distintes interpretacions i s'ha
de distingir d'altres conceptes com abandonament, abusos sexuals,
inadequat exercici de la pàtria potestat, etc. Quan ens referim a
maltractament ho feim a maltractament físic o psíquic constatat.

El coneixement que es té de la situació procedeix
principalment de les denúncies rebudes. L'experiència ens du a
suposar que el percentatge de casos desconeguts s'eleva a un 15%
aproximadament.

Als darrers anys es ve observant un augment del nombre
d'expedients oberts en relació a aquest tema. Així, l'any 1991 el
nombre de Tuteles automàtiques assumides per maltractament fou
de 2, passant-se a 7 en 1992 i elevant-se la xifra a 34 en 1993.
També és veritat que una conscienciació cada cop més gran per
part de la població a l'hora de denunciar maltractaments, produeix
aquest augment de casos coneguts.

El Govern creu que els mitjans per combatre aquesta
problemàtica són la potenciació dels convenis de col•laboració
amb aquells centres que ofereixen programes educatius pel que fa
a aquest camp i que treballen conjuntament amb el menor i la seva
família amb vista a una adequada reestructuració familiar. També
s'ha de col•laborar amb treballs d'investigació a nivell nacional,
orientats a establir criteris clars sobre el maltractament i les pautes
d'actuació enfront d'aquesta problemàtica.
 

Marratxí, 11 d'abril  del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 876/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a publicacions elaborades en
distints anys per l'Ibatur. (BOPIB núm. 126 de 11 de març del
1994).

1990

Concepte: Fullets activitats.
Tirada: 40.000.
Concepte: Fulles informatives.
Tirada: 325.000
Cost total: 4.167.855 pessetes.
Sistema de contractació: Directe.
Empresa adjudicatària de la realització: Impremta

Politècnica.

1991

Concepte: Fullets activitats.
Tirada: 60.000.
Concepte: Fulles informatives.
Tirada: 570.000.
Cost total: 5.473.600 pessetes.
Sistema de contractació: Directe.
Empresa adjudicatària de la realització: Impremta

Politècnica.

Concepte: Fullets "Formentera te quiero ver".
Tirada: 25.130.
Cost: 3.770.615 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Indústries

Gràfiques Mallorquines, SA.

Concepte: Fullets "Menorca te quiero ver".
Tirada: 30.000.
Cost: 4.745.650 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Indústries

Gràfiques Mallorquines, SA.

Concepte: Fullets "Ibiza te quiero ver".
Tirada: 40.140.
Cost: 9.241.640 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Indústries

Gràfiques Mallorquines, SA.

Concepte: Fullets Pla d'Ordenació Turística.
Tirada: 75.000.
Cost: 3.747.400 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Mediterrània

Internacional de Publicitat SA.

Concepte: Fullets "Formentera".
Tirada: 2.000.
Cost: 2.000.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Ediciones

Poligrafa, SA.

Concepte: Fullets "Ibiza".
Tirada: 3.050.
Cost: 3.050.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Ediciones

Poligrafa, SA.

Concepte: Mapa d'àrees naturals de les Illes Balears.
Cost: 800.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Universitat de les

Illes Balears.

Concepte: Mapa Services.
Cost: 2.992.500 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Industrias

Gráficas Mallorquinas, SA.
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1992

Concepte: Fullets activitats.
Tirada: 60.000.
Concepte: Fulles informatives.
Tirada: 480.000.
Cost total: 6.367.935 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Impremta

Politècnica.

Concepte: Fullet "Ibiza te quiero ver".
Cost: 5.433.020 pessetes.
Sistema de contractació: Directe.
Empresa adjudicatària de la realització: Industrias

Gráficas Mallorquinas.

Concepte: Fullets "Menorca te quiero ver".
Tirada: 131.665.
Cost: 4.963.581 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Indústries

Gràfiques Mallorquines, SA.

Concepte: Catàleg d'espais naturals de les Illes Balears.
Tirada: 10.000.
Cost: 8.112.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Mediterranea

Internacional de Publicidad, SA.

Concepte: Llibre "Apunte de cocina para una exposición
universal".

Tirada: 1.000.
Cost: 2.500.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Gráficas Ramon,

SA.

Concepte: Fullets "Plan de mejoras de las
infraestructuras".

Tirada: 50.000.
Cost: 735.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Industrias

Gráficas Jorvich, SL.

Concepte: Fullets "Banderas azules en playas y puertos
deportivos".

Tirada: 50.000.
Cost: 650.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Industrias

Gráficas Jorvich SL.

Concepte: Catàleg "Mercado turistico alemán, británico
y español".

Tirada: 300.
Cost: 1.269.073 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Industrias

Gráficas Mallorquinas, SA.

Concepte: Fullets "Ley de espacios naturales".
Tirada: 450.000.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprentas

Gráficas Jorvich, SL.

1993

Concepte: Fullets "Mallorca te quiero ver".
Tirada: 199.555.
Cost: 7.658.621 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprentas

Gráficas Mallorquinas, SA.

Concepte: Fullets "Formentera te quiero ver".
Tirada: 123.820.
Cost: 3.138.877 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprentas

Gráficas Mallorquinas, SA.

Concepte: Fullets "Ibiza te quiero ver".
Tirada: 118.372.
Cost: 2.602.949 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprentas

Gráficas Mallorquinas, SA.

Concepte: "Información evolución turística Islas
Baleares".

Tirada: 18.000.
Cost: 1.110.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprentas

Gráficas Jorvich, SL.

Concepte: "Catálogo mercados turísticos".
Tirada: 450.
Cost: 1.083.391 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprentas

Gráficas Mallorquinas, SA.

Concepte: Fullets "Formentera".
Tirada: 3.000.
Cost: 3.000.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprenta

Poligrafa.

Concepte: Programa Promoció 1993.
Tirada: 77.
Cost: 174.499 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprenta Jorvich,

SL.- Imprentas Gráficas Mallorquinas.

Concepte: Fullets activitats.
Tirada: 60.000.
Concepte: Fulles informatives.
Tirada: 460.000.
Cost total: 4.717.500 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Impremta

Politècnica.

Concepte: Memoria 1992.
Tirada: 50.
Cost: 165.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprenta Jorvich,

SL.
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Concepte: Fullet "Guía del Ciclista".
Tirada: 10.000.
Cost: 1.053.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Mediterranea de

Publicidad.

Concepte: Fullet "Fundación Miró".
Tirada: 50.000.
Cost: 2.801.456 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Baltar &

Asociados.

Concepte: Fullet balears (en col•laboració amb l'Obra
Cultural Balear).

Tirada: 400.000.
Cost: 1.820.000 pessetes.
Sistema de contractació: Directe
Empresa adjudicatària de la realització: Imprenta

Jorvich, SL.
 

Palma, 8 d'abril del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 877/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a filmoteca Illes Balears.
(BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).

Primer: Els treballs de recerca iniciats en el març del
que es disposa en el Decret de 22 de gener del 1987, de creació de
l'arxiu d'imatge i de so de les Illes Balears, tenen com a objectiu
l'inventari de les col•leccions i els arxius fotogràfics i filmogràfics
de Balears, i no la redacció del catàleg de producció
cinematogràfica pròpia de les Illes Balears.

Per la seva naturalesa, un inventari -exceptuant els que
afecten col•leccions estables- no es dóna mai per acabat, atès que
sempre és possible que apareguin nous elements que, d'acord amb
els paràmetres cronològics i temàtics establerts, d'incorporen en
l'inventari i formen així un corpus dinàmic en continu procés de
revisió, i que té com a finalitat el coneixement qualitatiu i
quantitatiu del patrimoni inventariat.

Segon: Gràcies a aquest inventari, s'han localitzat, a la
Filmoteca Nacional, seixanta-set films, tots en bon estat de
conservació, la qual cosa no feia necessari arbitrar mesures per a
la seva recuperació.

Ara bé, cal assenyalar que, en el curs de l'inventari, es
localitzaren dos films que es consideraven perduts: El secreto de
la pedriza i Flor de espino, pel•lícules dels anys 20 que són
cabdals per a la història del cinema a les Balears. Ambdues són un
dels pocs films argumentals que es realitzaren a Mallorca i per
gent mallorquina.

Tercer: Com a exemple de la divulgació que s'ha donat
al material, es pot esmentar la projecció de El secreto de la pedriza
al Teatre Principal de Palma, amb motiu de les festes de Sant
Sebastià.

L'estrena a la nostra ciutat fou un èxit, i hi col•laboraren
l'Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Mallorca.

Com altre exemple de divulgació, també es pot dir que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i, concretament, el Servei
de Promoció Soci-cultural, disposa de còpies en video de la
pel•lícula, per a consulta de qualsevol particular, com també es
deixa a tots els centres culturals que hi tenguin interès i ho
sol•licitin.   
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 878/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Encarna Magaña, relativa a subvencions a policies locals
durant el 1991, 1992 i 1993. (BOPIB núm. 126 de 11 de març del
1994).

Any 1991:

Ajuntament: Alaior.
Finalitat: cursos.
Quantia: 280.000 pessetes.

Ajuntament: Alaior.
Finalitat: material i vestuari.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Artà.
Finalitat: material.
Quantia: 350.000 pessetes.

Ajuntament: Binissalem.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Bunyola.
Finalitat: mitjans de comunicació.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Campanet.
Finalitat: mitjans de comunicació.
Quantia: 150.000 pessetes.

Ajuntament: Campos.
Finalitat: equipament.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Consell.
Finalitat: equipament.
Quantia: 150.000 pessetes.

Ajuntament: Eivissa.
Finalitat: cursos.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Es Castell.
Finalitat: cursos.
Quantia: 190.000 pessetes.

Ajuntament: Es Castell.
Finalitat: equip i vestuari.
Quantia: 300.000 pessetes.
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Ajuntament: Escorca.
Finalitat: material.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Es Migjorn Gran.
Finalitat: equip comunicació.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Es Mercadal.
Finalitat: cursos.
Quantia: 380.000 pessetes.

Ajuntament: Es Mercadal.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Esporles.
Finalitat: material.
Quantia: 160.000 pessetes.

Ajuntament: Felanitx.
Finalitat: vehicle i equipament.
Quantia: 1.800.000 pessetes.

Ajuntament: Ferreries.
Finalitat: material.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Ferreries.
Finalitat: cursos.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Formentera.
Finalitat: material i vehicle.
Quantia: 900.000 pessetes.

Ajuntament: Inca.
Finalitat: comunicacions.
Quantia: 900.000 pessetes.

Ajuntament: Lloseta.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Llubí.
Finalitat: material.
Quantia: 200.000 pessetes.

Ajuntament: Maó.
Finalitat: cursos.
Quantia: 470.000 pessetes.

Ajuntament: Maria de la Salut.
Finalitat: infraestructura.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Marratxí.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 800.000 pessetes.

Ajuntament: Montuïri.
Finalitat: equipament.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Muro.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Palma.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 800.000 pessetes.

Ajuntament: Petra.
Finalitat: vestuari.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Porreres.
Finalitat: comunicació i vestuari.
Quantia: 250.000 pessetes.

Ajuntament: Porreres.
Finalitat: motocicleta.
Quantia: 240.000 pessetes.

Ajuntament: Sa Pobla.
Finalitat: equip comunicació.
Quantia: 800.000 pessetes.

Ajuntament: Sant Josep.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Sant Antoni de Portmany.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 900.000 pessetes.

Ajuntament: Sant Joan.
Finalitat: material.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Sant Lluís.
Finalitat: cursos.
Quantia: 640.000 pessetes.

Ajuntament: Santa Eugènia.
Finalitat: Vespa.
Quantia: 200.000 pessetes.

Ajuntament: Santa Margalida.
Finalitat: sistema telecomunicació.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Santa Maria del Camí.
Finalitat: motocicletes.
Quantia: 200.000 pessetes.

Ajuntament: Santanyí.
Finalitat: emissora.
Quantia: 1.200.000 pessetes.

Ajuntament: Selva.
Finalitat: material.
Quantia: 500.000 pessetes.

Ajuntament: Sencelles.
Finalitat: vestuari.
Quantia: 50.000 pessetes.

Ajuntament: Ses Salines.
Finalitat: compra ciclomotor, adquisició equip

comunicacions i reparació d'un altre.
Quantia: 800.000 pessetes.

Ajuntament: Sineu.
Finalitat: material.
Quantia: 130.000 pessetes.
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Ajuntament: Son Servera.
Finalitat: equipament (vehicle i equip informàtic).
Quantia: 2.500.000 pessetes.

1992:

Ajuntament: Andratx.
Finalitat: vehicle i material.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Andratx.
Finalitat: material tècnic.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Banyalbufar.
Finalitat: cotxe grua.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Búger.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 500.000 pessetes.

Ajuntament: Campanet.
Finalitat: motocicleta.
Quantia: 150.000 pessetes.

Ajuntament: Ciutadella.
Finalitat: cursos, material.
Quantia: 1.400.000 pessetes.

Ajuntament: Consell.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 500.000 pessetes.

Ajuntament: Deià.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Eivissa.
Finalitat: cursos.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Es Castell.
Finalitat: motocicleta, equip comunicació, material,

vestuari i cursos.
Quantia: 535.000 pessetes.

Ajuntament: Escorca.
Finalitat: motocicleta i material.
Quantia: 500.000 pessetes.

Ajuntament: Es Migjorn Gran.
Finalitat: cursos, equipament vehicle, radiotelèfon,

mobiliari.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Esporles.
Finalitat: equip mòbil radiotelèfon.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Ferreries.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 500.000 pessetes.

Ajuntament: Ferreries.
Finalitat: vehicle i cursos.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Fornalutx.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 800.000 pessetes.

Ajuntament: Lloseta.
Finalitat: material.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Llubí.
Finalitat: vehicle, equip transmissions, material, vespes,

màquina escriure i armari.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Llubí.
Finalitat: vehicle, vespes i material divers.
Quantia: 110.000 pessetes.

Ajuntament: Maó.
Finalitat: cursos.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Manacor.
Finalitat: Nissan Patrol, Citroen BX, furgó especial,

material.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Montuïri.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 900.000 pessetes.

Ajuntament: Muro.
Finalitat: equipament noves oficines de la policia. Dotació

equip informàtic.
Quantia: 800.000 pessetes.

Ajuntament: Palma.
Finalitat: estudis victimització.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Palmanyola.
Finalitat: vehicle i equip emissor-receptor.
Quantia: 900.000 pessetes.

Ajuntament: Porreres.
Finalitat: material i vestuari.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Santa Eugènia.
Finalitat: material.
Quantia: 200.000 pessetes.

Ajuntament: Santanyí.
Finalitat: vehicle grua.
Quantia: 900.000 pessetes.

Ajuntament: Sant Joan.
Finalitat: material.
Quantia: 350.000 pessetes.

Ajuntament: Sa Pobla.
Finalitat: vehicle, uniformes, cursos impressora, adequació

del Land Rover, equip fotografia científica, material i equipament.
Quantia: 1.000.000 pessetes.

Ajuntament: Selva.
Finalitat: material divers.
Quantia: 200.000 pessetes.
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Ajuntament: Ses Salines.
Finalitat: reparació equip transmissions i adquisició

vehicle.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Sineu.
Finalitat: Vespa, material, uniformes i complements.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Sóller.
Finalitat: Informatització policial, fax, formació,

material, furgó i transmissions.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Son Servera.
Finalitat: vehicle, equip informàtic, vestuari.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Valldemossa.
Finalitat: Vespa, equip transmissions, vestuari.
Quantia: 255.000 pessetes.

1993

Ajuntament: Andratx.
Finalitat: adquisició vehicle i equipament.
Quantia: 600.000 pessetes.

Ajuntament: Bunyola.
Finalitat: adquisició vehicle, equipament i cursos.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Campos.
Finalitat: mitjans per a la Ràpita.
Quantia: 200.000 pessetes.

Ajuntament: Ciutadella.
Finalitat: vehicle, equips informàtics, motocicleta,

material i cursos.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Deià.
Finalitat: equipament.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Eivissa.
Finalitat: cursos i material.
Quantia: 400.000 pessetes.

Ajuntament: Llubí.
Finalitat: material divers.
Quantia: 250.000 pessetes.

Ajuntament: E.L.M. Palmanyola.
Finalitat: vehicle i material.
Quantia: 700.000 pessetes.

Ajuntament: Sant Llorenç des Cardassar.
Finalitat: vehicle.
Quantia: 350.000 pessetes.

Ajuntament: Santa Maria del Camí.
Finalitat: vehicle, repetidor emissores policia, llums

superiors cotxe, sonòmetre.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Selva.
Finalitat: vehicle furgoneta.
Quantia: 300.000 pessetes.

Ajuntament: Valldemossa.
Finalitat: vehicle, vestuari i material divers.
Quantia: 350.000 pessetes.

 
Marratxí, 28 de març del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 879/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Encarna Magaña, relativa a reciclatge de policies locals.
(BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).

Pel que fa als cursos i seminaris que es preveu realitzar a
les Illes de Menorca i Eivissa durant el primer semestre d'aquest any
(ja que la programació del segon semestre encara no està aprovada),
són els següents:

- Curs d'aptitud per a Sergent, fases a distància i fase
presencial, a totes dues illes.

- Seminari d'actuació en cas de delictes, a Eivissa.

- Seminari sobre drogues, a Menorca.

- Seminari sobre protecció del patrimoni, a Eivissa.

- Exàmens de mecanografia, a ambdues illes.

Amb això es pretén anar desconcentrant la realització de
determinades activitats de l'Escola de la Policia Local, tractant
d'ajustar-se a les demandes i necessitats de cada una de les illes.
 

Marratxí, 11 d'abril del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 880/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Encarna Magaña, relativa a subvencions a oficines
d'informació juvenil. (BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).

1992

Menorca

Ajuntament de Ciutadella: 200.000.- Conveni de
col•laboració.

Eivissa

Ajuntament d'Eivissa.- 200.000.- Subvenció inversions.
Ajuntament de Sant Josep.- 220.000.- Subvenció

inversions.
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1993

Menorca

Ajuntament de Ciutadella.- 300.000.- conveni de
col•laboració.

Eivissa

Ajuntament d'Eivissa.- 300.000.- subvenció activitats.
Ajuntament de Sant Josep.- 250.000.- Subvenció

activitats.
 

Marratxí, 25 de març del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 903/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a actes organitzats a Eivissa,
Formentera i Menorca amb motiu del Dia Institucional de la Dona.
(BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).

A Menorca.

El Consell Insular de Menorca, juntament amb
l'Ajuntament de Ciutadella, va celebrar un acte de reconeixement
de la Dona Treballadora.

L'acte es va desenvolupar al Saló Gòtic de l'Ajuntament
de Ciutadella i es va retre homenatge al col•lectiu de dones
pageses de l'Unió de Pagesos de Menorca i a les dones
empresàries de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de
Menorca.

El President del Consell Insular de Menorca i el Batle de
Ciutadella van lliurar una placa de reconeixement de cada entitat.

- Participació del Consell Insular de Menorca a les "II
Jornades de la Dona i el seu Present", que es va celebrar al recinte
d'Ifebal a Palma, organitzades per la Comissió Interdepartamental
de la Dona. A l'estand menorquí es van exposar les obres de
ceràmica, pell i dibuix artístic que van realitzar els alumnes del
programa europeu "Artedona".

També es va exposar una petita mostra de les converses
elaborades per la Cooperativa de Dones "Es Rebost" d'Es
Mercadal.

- Participació amb un stand de l'Ajuntament de Ferreries
a les "II Jornades de la Dona i el seu Present".

A Eivissa i Formentera.

Dia 8 de març es va organitzar per part de l'Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany una xerrada-col•loqui damunt la
situació actual de la Dona i el camí recorregut a càrrec de la
Comissió Interdepartamental de la Dona, on hi participà la
Directora Executiva de l'esmentada Comissió.

En relació a la igualtat d'oportunitats es fa una feina tot
l'any a través del Patronat de Salut Mental i Benestar Social
d'Eivissa i Formentera. 
 

La Vicepresidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 953/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa al model ferroviari de Mallorca.
(BOPIB núm. 126 de 11 de març del 1994).

El servei de transport per ferrocarril en el corredor Palma-
Inca és un actiu important, atès que la demanda s'ha mantingut
estable fins i tot amb les millores substantives que en els darrers
anys ha tengut la xarxa viària paral•lela.

Per aquest motiu està a punt d'iniciar-se l'adequació i
millora de l'oferta actual en la línia Palma-Inca.

Així mateix es realitzarà un estudi per tal de veure la
viabilitat d'un enllaç amb la Universitat.

En relació amb les vies que actualment estan fora de
servei es mantindran de forma que no produeixin la desafecció de
cap actiu que hipotequi la posada en marxa en un futur. Una vegada
vista la demanda de l'actual recorregut Palma-Inca es realitzaran els
estudis que permetin demostrar la viabilitat de les futures
ampliacions.

Recentment s'ha sol•licitat un informe al catedràtic de
Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, Dr. Eng.
Andres López Pita, basant-se en l'anàlisi de les distintes actuacions
a realitzar en la línia Palma-Inca.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 967/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay , relativa al deute per expropiacions de
carreteres.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994). 

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
J) 

A la Pregunta RGE núm. 989/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a inversions realitzades en els ports
de l'illa de Menorca.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994). 

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
K) 

A la Pregunta RGE núm. 990/94, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Joana Barceló, relativa a habitatges de l'Ibavi
subvencionats per la rehabilitació d'habitatges afectats per
l'aluminosi o altres patologies al 1992.  (BOPIB núm. 127 de 18 de
març del 1994).
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Els habitatges de l'Ibavi als quals s'han realitzat obres de
rehabilitació, segons disposa el Decret 50/1992, de 30 de juliol, de
Rehabilitació d'habitatges afectats per l'aluminosi del ciment o
altres patologies estructurals, pertanyen als grups que es
relacionen a continuació i per l'import que es detalla:

- Grup Verge de Lluc.- Quantitat subvencionades
45.000.000 pessetes.

- Grup Fra Juníper Serra.- Quantitat subvencionada
9.000.000 pessetes.

- Grup Camp Redó.- Quantitat subvencionada 1.000.000
pessetes.
 

El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 1030/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que ha venut
o cedit Foment Industrial SA, dels que disposa a Consell.  (BOPIB
núm. 127 de 18 de març del 1994).

En el Polígon de Consell s'ha venut un solar de 1.970,34
m2 (solar núm. 1) a l'entitat Vefruit, Representada pel Sr. Miquel
Mestre Carbonell, al preu de 9.867.000 pessetes. S'han cedit 2
solars, amb una superfície total de 3.975 m2 a l'Ajuntament de
Consell. 
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 1031/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que ha venut
o cedit Foment Industrial SA, dels que disposa a Ciutadella.
(BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994).

No s'ha venut ni cedit cap terreny dels que disposa
Foment Industrial, SA, a Ciutadella.
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 1032/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que ha venut
o cedit Foment Industrial SA, dels que disposa a Sant Lluís.
(BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994).

Al trobar-se el Polígon de Sant Lluís en fase
d'urbanització encara no s'ha realitzat cap gestió per a la venda o
cessió dels 10.000 m2 de sol de que disposa Foment Industrial,
SA, a l'esmentat Polígon.
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 1033/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que ha venut o cedit
Foment Industrial SA, dels que disposa a Petra.  (BOPIB núm. 127
de 18 de març del 1994).

Els terrenys dels que disposa Foment Industrial, SA a
Petra encara no s'han urbanitzat, pel que no es pot parlar de venda
o cessió de solars per a la instal•lació d'indústries.
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 1034/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que ha venut o cedit
Foment Industrial SA, dels que disposa a Llucmajor.  (BOPIB núm.
127 de 18 de març del 1994).

Al no estar el Polígon de Llucmajor en fase d'urbanització
encara no s'ha realitzat cap gestió per a la venda o cessió dels
aproximadament 10.000 m2 de sol de que disposa Foment Industrial
a l'esmentat Polígon. 
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 1035/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que disposa
l'empresa Foment Industrial SA, a Llucmajor.  (BOPIB núm. 127 de
18 de març del 1994).

En el Polígon Industrial de Llucmajor, encara en fase de
finalització de les obres d'urbanització, Foment Industrial, SA
disposa aproximadament de 10.000 m2 de solars, aquestes mides
exactes quedaran definides quan es procedeixi a l'adjudicació
definitiva de solars.
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 1036/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que disposa
l'empresa Foment Industrial SA, a Sant Lluís.  (BOPIB núm. 127 de
18 de març del 1994).

En el Polígon Industrial de Sant Lluís, en fase
d'urbanització, Foment Industrial SA, disposa de solars amb una
superfície total de 10.000 m2. 
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 1037/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que disposa
l'empresa Foment Industrial SA, a Ciutadella.  (BOPIB núm. 127
de 18 de març del 1994).

En el Polígon Industrial de Ciutadella, sector B6,
Foment Industrial SA disposa de 5 solars amb una superfície total
de 7.911 m2. 
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 1038/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys que disposa
l'empresa Foment Industrial SA, a Consell.  (BOPIB núm. 127 de
18 de març del 1994).

En el Polígon Industrial de Consell, Foment Industrial
SA, disposa de diferents parcel•les d'ús industrial amb una
superfície total de 36.686 m2. Dins aquesta superfície s'han
d'incloura els 11.464 m2, amb edificacions ja existents, arrendades
a dues societats. 
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 1039/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a noves indústries que
s'han instal•lat a la nostra comunitat per mediació de Foment
Industrial SA, des del 1990.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del
1994).

Empresa: Labo'Life SA.
Activitat: Productes farmacèutics i homeopàtics.
Ubicació: Consell.

Empresa: Ici Balear.
Activitat: Confecció Tèxtil.
Ubicació: Campos.

Empresa: British Caledonian.
Activitat: Simulació de vols.
Ubicació: Llucmajor.

 
El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 1047/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a terrenys de Foment
Industrial SA, que s'han dotat d'infraestructures per a la immediata
implantació de noves indústries.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març
del 1994).

Terrenys a Consell amb una superfície per a ús industrial
de 44.149 m2.

A curt termini, una vegada aprovades les normes
subsidiàries de planejament del TM de Petra, es procedirà a iniciar
el Pla Parcial i Projecte d'Urbanització, com a sol industrial,  dels
106.998 m2 de sol, dels quals 71.777 m2 són propietat de Foment
Industrial, SA.
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 1048/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a accions a prendre per
Foment Industrial SA, per a la captació d'inversions exteriors a les
Illes Balears durant el 1994.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del
1994).

Celebració a Palma d'"Europalliances 94"", trobada
empresarial de negocis.

Les diferents actuacions en matèria de sol industrial que
permetin oferir solars dotats de serveis, i en diferents ubicacions, a
possibles inversors de l'exterior.

Connexió a la Xarxa Internacional del BRE sistema que
permet conèixer les demandes d'empreses de l'exterior interessades
en invertir o realitzar aliances internacionals.

Participació a fires i congressos presentant els avantatges
de Balears com ubicació industrial i centre de negocis.
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 1049/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a accions a prendre per
Foment Industrial SA, per a facilitar l'ubicació d'empreses a sol
industrial durant el 1994.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del
1994).

Disponible:
Consell.
Ciutadella.

Disponible a curt termini:
Sant Lluís.
Llucmajor.

A mig termini:
Petra.
Mercadal.

 
El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 1050/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a accions a prendre per
Foment Industrial SA, per a potenciar la comercialització dels
productes fabricats a les Illes balears durant el 1994.  (BOPIB núm.
127 de 18 de març del 1994).
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Les accions que Foment Industrial SA, té previst
desenvolupar durant el 1994 per tal de potenciar la
comercialització de productes fabricats a Balears, és la
participació com a soci minoritari, juntament amb els propis
fabricants, en societats de comercialització.

El número de projectes en el que participarà Foment
Industrial, SA durant el 1994 està en funció dels projectes que
presentin els industrials
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 1051/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró, relativa a accions que pensa
prendre Foment Industrial SA, per a la incorporació dels joves al
món de l'empresa.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994).

La gestió del programa de Beques per al
Desenvolupament de Maquetes Empresarials i el programa de
Nous Projectes Empresarials regulats en els Decrets 51 i 52/1993
de 3 de juny respectivament, i segons les convocatòries dels
respectius concursos publicats en el BOCAIB núm. 77 de 24-06-
1993.

En una segona fase es preveu regular el programa del
Viver d'empreses destinat a facilitar el primer assentament a noves
empreses, així com el programa de Nous Projectes Empresarials
destinat a assegurar la viabilitat de projectes d'empresa
 

El Director General de Promoció Industrial:
Lluc Tomas i Munar

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 1091/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a la distribució de les
subvencions per desplaçament dels esportistes de les Illes Balears
a la Península.  (BOPIB núm. 127 de 18 de març del 1994).

Atesa l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports, de dia 26 de març del 1993, per la qual es convoca un 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, una vegada reunida la Comissió
Avaluadora de subvencions en matèria d'esports, i revisades la
totalitat de sol•licituds presentades es va acordar de fer la
distribució següent:

Activitats subaquàtiques: 300.000.
Atletisme: 2.300.000.
Automobilisme: 300.000.
Bàdminton: 275.000.
Bàsquet: 9.500.000.
Billar: 250.000.
Bitlles: 1.000.000.
Caça: 250.000.
Ciclisme: 841.500.
Columbofília: 550.000.
Columbicultura: 225.000.

Escacs: 250.000.
Esports aeris: 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.
Karate: 350.000.
Lluita: 275.000.
Disminuïts: 1.000.000.
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: 653.250.
Tir amb Arc: 250.000.
Tir Olímpic: 375.000.
Vela: 1.253.250.
Voleibol: 3.700.000.

TOTAL: 44.613.000
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 1110/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila, relativa a l'estudi exhaustiu sobre
l'elaboració i desenvolupament del projecte lingüístic de les Illes
Balears.  (BOPIB núm. 128 de 25 de març del 1994).

L'estudi sobre l'elaboració i el desenvolupament del
projecte lingüístic de les Illes Balears és obra dels senyors Miquel
Sbert i Garau, Joan Melià i Garí i Gaspar Nicolau i Crespí.

El cost total ha estat de 1.650.000 pessetes.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 1111/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila, relativa a estudis i informes per fer el
diagnòstic previ de necessitat i mancances de l'aplicació del model
educatiu propi de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 128 de 25 de març
del 1994). 

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

A la Pregunta RGE núm. 1112/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a estudis al disseny curricular
base propi de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 128 de 25 de març
del 1994).

El Model Educatiu Propi s'ha experimentat
suficientment als centres educatius de Balears i finalitza el procés
de transferència de les competències educatives, que hom fixa per
al 1977, la Conselleria haurà de disposar d'un Disseny Curricular
Base, propi de les Illes Balears. Haurà de tenir en compte per a la
seva confecció els estudis i els informes que s'han relacionat en la
resposta a la pregunta escrita del mateix Grup Parlamentari, amb
RGE. núm. 1111/94, atès que tots ells poden contenir elements
adients al Disseny Curricular Base.
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 1166/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a quanties econòmiques en matèria
d'assistència social als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 128 de 25 de març del 1994).

1991.

CI Menorca: 110.426.462
CI Eivissa i Formentera: 71.175.000

1992

CI Menorca: 163.838.897
CI Eivissa i Formentera: 101.800.000.

1993

CI Menorca: 114.750.000
CI Eivissa i Formentera: 64.335.000

 
Palma, 2 de maig del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 1168/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a estudi/enquesta per
conèixer la situació de les dones a les Illes Balears. (BOPIB núm.
128 de 25 de març del 1994).

El I Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Govern Balear tenia
prevista la realització d'una enquesta per tal de conèixer els
problemes puntuals de les dones a les nostres Illes, enquesta que
es va realitzar l'any 1991.

La Comissió Interdepartamental de la Dona, una vegada
finalitzada la vigència del I Pla i havent transcorregut quasi tres
anys, va considerar necessari la realització d'un nou estudi/enquesta
a fi de conèixer els problemes i les necessitats reals que es plantegen
avui en dia les dones de les nostres Illes.

La Universitat de les Illes Balears té atribuïda com a una
de les seves funcions la de donar suport científic i tècnic al
desenvolupament social, cultural i econòmic de la comunitat
autònoma en que s'assenta i compta amb els recursos personals i
tècnics dels seus departaments de Psicologia i de Ciències
Matemàtiques i Informàtica per poder realitzar estudis de població.
Per tal motiu la Comissió Interdepartamental de la Dona va
considerar convenient encarregar a la Universitat de les Illes Balears
la realització de l'esmentat estudi/enquesta que es pagarà a càrrec de
la partida pressupostària 11100.323200.64000.1, estant prevista
l'entrega del informe final per part de la Universitat el mes de
setembre del 1994.
 

La Vice-Presidenta:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 1169/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pallicer, relativa a autoritzacions demanades per
elevar fins a un màxim de quinze anys l'edat autoritzada segons Ordre
12/1993.  (BOPIB núm. 128 de 25 de març del 1994).

A Mallorca han demanat autorització:

Hotels: 87.
Apartaments: 41.

A Menorca han demanat autorització:

Hotels: 15.
Apartaments: 8.

A Eivissa i Formentera han demanat autorització:

Hotels: 7.
Apartaments: 0.

 
Palma, 21 d'abril del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 1258/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a funcionament de la Residència
d'Estudiants de la Platja de Palma.  (BOPIB núm. 128 de 25 de març
del 1994).

La Residència d'estudiants compta amb 48 places.

El preu per plaça depèn del règim d'estada: la pensió
completa té un preu de 68.000 pessetes mensuals, i la mitja pensió
té un preu de 55.000 pessetes mensuals.

L'adjudicació de places es realitza segons els següents
criteris:
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- Reserva d'un 30% per Eivissa, un 10% per Formentera
i un 30% per Menorca.

- Expedient acadèmic.

- Ingressos familiars.

- Data de la sol•licitud.

- Acceptació del clima convivencial i educatiu del
centre.

La residència és ocupada des de l'inici del curs per 3
estudiants de les Illes, dos d'ells en règim de pensió completa i un
en règim de mitja pensió.

L'han utilitzat 40 estudiants de la Universitat de Girona,
30 del Col•legi Públic Can Puig, 16 escocesos i 9 joves de
Barcelona.

Juntament amb els joves estudiants l'han ocupat altres
grups de joves i alberguistes, fent un total de 547 persones.

El personal de que s'ha disposat és el personal fix de
l'Alberg Platja de Palma, és a dir, 5 persones.
 

Marratxí, 9 de maig del 1994
La Consellera de Governació
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 1276/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al compliment de la Llei de
Protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.  (BOPIB núm.
128 de 25 de març del 1994).

Una vegada publicada la Llei en el BOCAIB núm. 58,
de 14 de maig del 1992, s'encarregà al Servei de Ramaderia la
confecció del Reglament corresponent.

Documentació consultada:

1.- Llei 3/1992 de 18 de novembre, Diputació regional
de Cantàbria. Llei de Protecció dels animals en la Comunitat
Autònoma de Cantàbria.

2.- Decret 48/1992, de 30 d'abril. Conselleria de
Ramaderia, Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de
Cantàbria.

3.- Ordenança per a la inserció dels animals de
companyia en la societat urbana de l'Ajuntament de Palma (BOP
núm. 18.285 d'11 d'octubre del 1983).

Una vegada confeccionat el Reglament, en agost del
1992, es va remetre còpia del mateix a les entitats que es
relacionen a l'Annex I, a fi que es fessin les al•legacions que es
creguessin oportunes.

Una vegada rebudes les distintes al•legacions
(relacionades a l'Annex II), i presa nota de les mateixes, es varen
confeccionar dos nous esborranys, un el 15-09-92 i l'altre el 15-
11-92.

Després del tercer esborrany es recaptà l'informe del
Gabinet Tècnic, el qual el 25 de gener del 1993 lliurà un llistat de
correccions a efectuar i una vegada depurada la mateixa es
confeccionà el quart esborrany en data 11 de novembre del 1993, el
qual després d'esser revisat de nou pel Gabinet Tècnic donà lloc al
text definitiu.
 

Palma, 15 d'abril del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

ANNEX I

En data 12-08-92 es lliurà en mà el primer esborrany a les
següents entitats:

Col•legi Oficial de Veterinaris de Balears.
Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
Ajuntament de Palma.
Grup Ornitològic Balear (GOB).
Associació per a la Defensa del Animals (ADA).
Societat protectora d'animals i plantes.

Posteriorment en data 12-11-92, es va remetre mitjançant
ofici a:

Partit Popular.
Partit Socialista de Mallorca-Nacionalistes de Mallorca

(PSM-NM).
Partit Socialista Obrer Espanyol- Federació Socialista

Balear (PSOE-FSB).
Unió Mallorquina.
Convergència Balear.
Unió Independent de Mallorca.
Centre Democràtic i Social (CDS).
Federació Independents d'Eivissa i Formentera.
Entesa de l'Esquerra Menorquina.
Esquerra Unida-Partit Comunista de les Illes Balears.
Unió de Pagesos de Mallorca.
Federació Agrícola Ramadera Balear

Unió de Cooperatives Agràries de Balears (UCABAL).

Amb data 22-11-93, es va remetre amb ofici el quart
esborrany a:

Director Gerent de Mercapalma.
Sr. Regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Palma.

ANNEX II

En data 24-07-92 i prèviament a la terminació del primer
esborrany es va rebre un escrit del Grup Ornitològic Balear (GOB),
presentant unes propostes per a la seva confecció, que foren
recollides en el mateix.

Relació d'al•legacions:
Una vegada remesos els esborranys, es reberen

al•legacions de les següents entitats:

Després del primer esborrany:

Grup Ornitològic Balear (GOB): 05-10-92.
Grup Ornitològic Balear (GOB): sense data.
Ajuntament de Palma: 03-12-92.
Grup Ornitològic Balear (GOB): 18-3-92.
Associació per a la Defensa dels animals (ADA). Ada no

presentà al•legacions escrites, però en una reunió tinguda en octubre
del 1992 presentaren dues al•legacions que foren recollides.
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Després del tercer esborrany:

Gabinet Tècnic Conselleria: 25-01-93

Després del quart esborrany:

Grup Ornitològic Balear (GOB): 13-12-93

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 1302/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a inspeccions a centres que
treballen amb energia nuclear.  (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del
1994).

1.- Entenem que la primera part de la pregunta vol dir:
quins centres que treballen amb material radioactiu han estat
inspeccionats? degut a que a les Illes Balears no es produeix ni
tampoc es fa ús de l'energia nuclear.

Els centres que treballen amb material radioactiu o
produeixen radiacions ionitzants, s'han inspeccionat tots
normalment un cop a l'any.

Les relacions de centres inspeccionats es reflexa en el
anex 1.

Els resultats han estat satisfactoris en la gran majoria
dels casos. No podem parlar d'infraccions greus a les Balears. Si
hi ha hagut deficiències han estat de poca importància i s'han
solucionat ràpidament.

2.- Les mesures en quant a instal•lacions radioactives
venen contemplades bàsicament pel "Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radioactivas", BOE 255 de 29 d'octubre
del 1972, i el "Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes", BOE 37 de 12-2-92.

Les normes en quant a Seguretat Nuclear i protecció
Radiològica es refereix, venen contemplades per la llei i les
normes específiques de cada instal•lació, es reflecteixen a l'escrit
d'autorització de construcció i posada en marxa.

Les revisions periòdiques als aparells venen
condicionades per la fiabilitat de l'aparell i les recomanacions del
fabricant. Les revisions periòdiques venen imposades a l'escrit
d'autorització.

Les revisions es reflectien en el llibre d'operacions de
cada instal•lació.

Les revisions mèdiques a persones professionalment
exposades s'ha efectuat obligatòriament un cop a l'any.

3.- Les revisions als aparells es fan "in situ" i les
revisions mèdiques a les persones professionalment exposades es
poden fer a l'Hospital Son Dureta, a la Clínica Femenia i a la
Policlínica Miramar.

El cost de les revisions tant als aparells com a les
persones són a càrrec del titular de l'instal•lació.

4.- Els residus radioactius són retirats per l'única empresa
autoritzada, que és Enresa.
 

Palma, 21 d'abril del 1994.
El Director General:
Lluís Morano i Ventayol

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 1366/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a l'estat actual dels recursos contra la
LEN. (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril  del 1994).

Adjunt relació de recursos contenciós-administratius, amb
indicació del seu estat actual de tramitació, interposats contra
presumptes desestimacions d'indemnització plantejades com a
conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei 1/91, de 30 de gener.

No obstant, he de significar-li que els recursos
contenciosos-administratius de major transcendència, en raó del
volum d'indenitzacions sol•licitades, són els interposats com a
conseqüència de l'entrada en vigor del nombrós conjunt de lleis
autonòmiques que desenvolupen la Llei marc 1/84 del Parlament
Balear. Acompanyo, separadament, referència de tals recursos, amb
indicació del seu estat de tramitació. 
 

Palma, 28 d'abril  del 1994.
El Cap del Departament d'Assessoria Jurídica:
Pere Antoni Aguiló i Monjo

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

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 1367/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a expedients sancionadors oberts per
la Conselleria de Turisme que han acabat en sancions.  (BOPIB núm.
130 de 12 d'abril del 1994).

En el període comprés des d'octubre del 1991 (data en que
es va posar en marxa el sistema d'informatització d'expedients) fins
a març del 1994, s'han resolt 138 expedients sancionadors incoats
per reclamacions, d'aquests amb apercebiment 32 i amb sanció
econòmica 106. La quantitat total que suposen aquestes sancions
econòmiques es de 57.700.000 de pessetes.

El control del cobrament de les sancions es competència
de la Conselleria d'Economia i Hisenda. 
 

Palma, 25 d'abril  del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 1368/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a estat de les obres acollides al Pla
d'embelliment de les zones turístiques.  (BOPIB núm. 130 de 12
d'abril del 1994).
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L'estat actual de les obres acollides al pla d'embelliment
de les zones turístiques és el següent:

A l'illa de Mallorca el percentatge d'execució és del
93%.

A l'illa de Menorca el percentatge d'execució és del
94%.

A les illes d'Eivissa i Formentera el percentatge
d'execució és del 100%. 
 

Palma, 28 d'abril  del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 1369/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó, relativa a serveis d'informació de la
Conselleria de Turisme.  (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del 1994).

En data 1 de gener del 1994, les oficines d'informació
turística varen ser transferides als consells insulars, Llei 9/93,
BOCAIB de 23 de novembre. 
 

Palma, 19 d'abril  del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 1370/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila, relativa a remissió al MEC del temari
corresponent a vuit places de Filologia Balear.  (BOPIB núm. 130
de 12 d'abril del 1994).

No podem contestar aquesta pregunta escrita sense
deixar clares algunes dades i alguns punts que en ella resten
obscurs.

En primer lloc, el BOE de dia 25 de març del 1994, a
l'annex 4, s'ofereix la relació de les places corresponents a
"Filologia Balear", que són deu, i no vuit, com sembla deduir-se
de la informació de la revista "Escuela Española". Però aquestes
deu places no tenen cap relació amb el Cos de Mestres sinó amb
els professors d'Educació Secundària. També fa referència a
l'educació secundària el temari que publica l'Ordre de 21-10-93 al
BOE, de 28 del mateix mes i any.

En resposta a la pregunta que formula el GP PSM-EEM,
hem de dir que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, que
sí va col•laborar en la confecció definitiva del temari per als
professors de secundària, no ha remès al MEC el temari de
"Filologia Balear" perquè senzillament no cal fer-ho.

Efectivament, a partir de la implantació de la LOGSE,
desapareixen l'especialitat de llengua catalana en l'educació
primària en general, i sols es mantenen les cinc especialitats
següents:

Anglès, educació física, música, pedagogia terapèutica i
audició o llenguatge (Logopedia).

La resta d'assignatures, el català també, s'imparteix pels
mestres tutors de cada curs. Per aquesta raó no es convoquen places
de llengua catalana per al Cos de Mestres ni a nivell de concurs ni
de concurs-oposició.

A la convocatòria d'enguany es diu expressament que els
qui treballen, com a docents a Balears, han de posseir alguna de les
titulacions exigides per la normativa autonòmica en aquesta matèria.
En concret, per impartir la llengua catalana en la primera etapa, hom
haurà d'acreditar el diploma de capacitació docent. Així mateix, en
la convocatòria s'especifica que aquells que no puguin acreditar la
titulació prevista, hauran de superar una prova específica de
coneixement de la llengua catalana.

En cap lloc no es preveu un temari per una especialitat
inexistent en l'Educació Primària. 
 

El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 1371/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Mª Antònia Vadell, relativa a tramitació de l'expedient
d¡expropiació del camí de Cala Varques.  (BOPIB núm. 130 de 12
d'abril del 1994).

En aquesta Conselleria no hi ha cap expedient
d'expropiació del camí de Cala Varques, en el terme municipal de
Manacor. 
 

Palma, 22 d'abril  del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 1372/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Sansó, relativa a doblers destinats al "Foment de
Turisme".  (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del 1994).

Els doblers que ha destinat l'Ibatur durant l'any 1993 als
foments del turisme de les Illes Balears com a col•laboradors de les
seves campanyes promocionals del Turisme, tant dins del territori
nacional com de l'estranger, han estat:

Foments de Turisme de les Illes Balears: 110.390.029
pessetes.

Aquestes quantitats han estat abonades mitjançant factures
presentades a l'Ibatur, bé per les empreses col•laboradores, bé pels
diferents Foments, en les quals es resumeixen les accions
promocionals realitzades per les distintes empreses.

Els Foments de Turisme de les Illes Balears, com entitat
no reb cap tipus d'ajuda de l'Ibatur. 
 

Palma, 28 d'abril  del 1994.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort
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Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 1381/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a quantitats pagades en concepte
de productivitat i gratificacions durant el primer trimestre del 1994.
 (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del 1994). 

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
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 1404/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Moll, relativa a programes experimentals per
prevenció i tractament de famílies a les quals es produeixen
maltractaments d'infants.  (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del
1994).

Programa "Petita Infància": per tal d'atendre a menors
de 0-3 anys, tot desenvolupament un programa d'intervenció en el
qual a partir de l'anàlisi dels factors psico-soci-familiars causants
de la problemàtica, s'estableix una intervenció/seguiment, amb
vista a una ràpida i positiva integració del menor pel que fa al seu
nucli familiar.

El pressupost total fou de: 28.882.689 pessetes.

Es va sol•licitar una subvenció al MAS que fou
denegada al•legant manca de pressupost. S'ha cobert amb la
signatura d'un Conveni de col•laboració entre l'entitad responsable
i la CAIB.

Programa d'atenció a menors maltractats i a les seves
famílies: Suposa un programa de tractament educatiu intensiu al
menor maltractat i de treball personalitzat amb la família. Es
parteix de la hipòtesi que les manifestacions de desatenció,
violència física o abús sexual, són senyal d'una patologia que
afecta el funcionament global de la família; per tant, intervenint
sobre els factors que ho provoquen, s'afronta adequadament la
complexitat del fenomen.

El pressupost total fou de: 30.746.530 pessetes.

Subvenció MAS: 9.000.000
Subvenció CAIB: 16.000.000
La resta la pròpia entitat responsable

Val a dir que es valoren tots dos programes com a
notablement vàlids des del punt de vista terapèutic, atès que s'ha
demostrat el seu efecte positiu sobre els menors i les famílies
ateses.
 

Marratxí, 25 d'abril del 1994
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 1405/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Moll, relativa a iniciativa Now.  (BOPIB núm. 130 de
12 d'abril del 1994).

L'aportació corresponent al Fons Social Europeu ha estat
de 47.189.289 pessetes i l'aportació corresponent a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, ha estat de  57.675.797 pessetes.

El nombre de projectes cofinançats amb aquest pressupost
ha estat de set:

1.- "Nuevos ámbitos para las mujeres del siglo XXI"
(Now-103).

2.- "Empredona" La Dona Empredona (Now-105).

3.- "Formación y cualificación profesional para
trabajadores de guarderias y trabajadores familiares" (Now-106).

4.- "Autoocupación, revalorización y promoción de la
cualificación de la mujer" (Now-108).

5.- "Artedona". Artesania y Arte para la mujer del 2.000
(Now-110).

6.- "Artedona" (Now-110-ampliació).

7.- "Empredona" La Dona Empredona (Now-105
ampliació).

Els resultats dels projectes anteriorment relacionats han
estat els següents:

1.- "Nous àmbits per a les dones del segle XXI", s'han
impartit tres cursos de 600 hores de duració cada un relatius a la
"gestió empresarial de les dones".

La data d'inici del primer curs fou el 22 de juny del 1992
i la de finalització el 19 de gener del 1993. Varen donar inici al curs
12 alumnes dels quals 11 varen obtenir la qualificació d'aptes.

El segon curs es va iniciar el 14 de setembre del 1992 i va
finalitzar el 17 de març del 1993, varen iniciar 12 alumnes dels
quals 9 varen obtenir la qualificació d'aptes.

El tercer curs es va iniciar el 22 de febrer del 1993 i va
finalitzar el 30 de juny del 1993, començaren 12 alumnes dels quals
varen obtenir la qualificació d'aptes 9.

De la mateixa forma es varen realitzar diferents accions
transnacionals amb els parteners de Tri-Tec (Shefield-Anglaterra),
intercanvi de programes, i materials fins a coneixements de realitats
i experiències diferents.

2.- "Empredona" La Dona Empredona. Dintre d'aquest
projecte s'han realitzat dues accions formatives de 800 hores de
duració cada una d'elles i dirigides a 20 alumnes. La primera acció,
a l'igual que la segona, van dirigides a l'àrea secretariat i idiomes.



BOPIB núm.139 - 27 de maig del 1994 3879

L'inici del primer curs fou en data 19 d'octubre del 1992
i es va donar per finalitzat el 30 de juny del 1993. De les 20 dones
inicials varen obtenir la qualificació d'aptes 10. El segon curs es
va iniciar en data 14 de juny del 1993 i va finalitzar el 17 de
desembre del 1993, dels 20 alumnes inicials varen obtenir la
qualificació d'aptes 18.

Les accions transnacionals es varen dur a terme amb
Creation (França).

3.- "Formación y cualificación profesional para
trabajadores del sector guarderias".

Es varen realitzar tres accions formatives, dues
d'"Auxiliars tècnics en guarderies" i un de "Treballadora
Familiar".

Els dos primers es varen iniciar el 21 de desembre del
1992 i va finalitzar el 17 de juny del 1993 i la tercera acció es va
iniciar el 21 de juny del 1993 i va finalitzar el 10 de desembre del
mateix any.

Cada un dels cursos fou iniciat per 15 alumnes, dels
quals varen obtenir la qualificació d'apte 14, 13 i 13
respectivament.

Les accions transnacionals es varen dur a terme amb
Paysaje (Auxerre, França).

4.- "Foment, Autoocupació, Revalorització i Promoció
de la qualificació de la dona".

S'han realitzat diferents accions:

- Dues accions formatives de "Gestió Empresarial I" i
"Gestió Empresarial II" amb un total de 35 alumnes, dels quals 33
han obtingut la qualificació d'aptes.

- Accions d'orientació.
- Accions de difusió.

Les relacions transnacionals s'han establert amb el
partner portuguès.

5.- "Artedona. Artesano y arte para la mujer del 2.000".
S'ha realitzat una acció formativa de 760 hores de duració. El curs
fou iniciat per 14 dones, que varen obtenir totes la qualificació
d'aptes.

La data d'inici de l'acció fou el 19 d'octubre del 1992 i
la de finalització el 30 de juny del 1993.

Les relacions transnacionals es varen dur a terme amb
(Angers, França) i Brinsbury College (Sussex, Anglaterra).

6.- "Artedona. Artesania y Arte para la mujer del 2000".
S'ha realitzat una acció formativa de 400 hores de duració, dirigit
a 10 alumnes, dels quals varen obtenir la qualificació d'aptes 8
dones. L'acció fou iniciada l'1 de juliol del 1993 i es va donar per
finalitzada el 13 de desembre del 1993.

Les relacions transnacionals s'han dut a terme amb
Brisbury College (Anglaterra).

7.- "Empredona, ampliació, les accions previstes s'estan
desenvolupant en l'actualitat.

- Accions divulgatives de la professió a l'illa de Menorca.
- Continuïtat en l'intercanvi transnacional d'informació,

experiència, material pedagògic i professorat.
- Acció formativa abraçada a 15 dones.

Les accions transnacionals es duran a terme amb Creation
(França). 
 

Palma, 2 de maig  del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 123.

- Pàgs. 3385 i 3389. Proposicions de llei.
On diu: RGE núm. 466/94
Ha de dir: RGE núm. 200/94
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