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2. COMISSIONS
PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 668/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
criteris per homogeneïtzar les memòries que els consells insulars han
d'elaborar sobre les competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat. (BOPIB núm. 125 de 4 de març de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 1994,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
1011/94, relativa a cursos d'iniciació a la vela per a joves no
residents a Mallorca, i quedà aprovada la següent:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a organitzar cursos d'iniciació a la vela, a
l'Escola de Vela Calanova, adreçats als joves en edat escolar de
Menorca, Eivissa i Formentera."
Seu del Parlament, 27 d'abril del 1994.
La Presidenta:
Joana Aina Vidal i Burguera.
El Secretari:
Joan Marí i Tur.

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 903/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a actes organitzats a
Eivissa, Formentera i Menorca amb motiu del dia internacional de la
dona. (BOPIB núm. 126 de 19 de març de 1994).
Fou contestada mitjançant la lectura d'un escrit remès pel
representant del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra Vicepresidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 1994, debaté la
Pregunta RGE núm. 667/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
control analític d'aigües residuals. (BOPIB núm. 125 de 4 de març
de 1994).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1877/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al compliment de la
normativa de qualitat dels preservatius. (BOPIB núm. 135 de 6 de
maig de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Seguretat Social.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
1751/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració de l'acord pres entre
Tui i Neckermann en la qüestió de vendes. (BOPIB núm. 134 de 29
d'abril de 1994).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
I)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
1758/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tècnics desplaçats a
Formentera per estudiar el POOT d'aquesta illa. (BOPIB núm. 134
de 29 d'abril de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1752/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a publicitat i
promoció de les segones residències. (BOPIB núm. 134 de 29
d'abril de 1994).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
1759/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a exposició pública del POOT
de Formentera. (BOPIB núm. 134 de 29 d'abril de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

G)
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1753/94, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tour operators amb
els quals ha contractat publicitat en els fullets. (BOPIB núm. 134 de
29 d'abril de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta RGE núm.
1790/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures a prendre per a la
reobertura d'establiments turístics en les degudes condicions. (BOPIB
núm. 134 de 29 d'abril de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 1994, debaté la Pregunta
RGE núm. 1757/94, de l'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació del POOT de
Formentera. (BOPIB núm. 134 de 29 d'abril de 1994).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

RGE núm. 2429/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a canvi d'ús de
concessions d'aigua sol•licitades per Emaya. (Mesa de 28 de juny del
1994).

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre campanya de lluita
contra els incendis de l'any 1994. (RGE núm. 1275/94).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de maig del 1994, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca que
informà sobre el tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 28 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Han remès els tres consells insulars dins el primer
trimestre del 1994, tal i com preveu la Llei de consells insulars, la
memòria de gestió de les competències d'urbanisme transferides per
llei del Parlament?

2.5. INFORMACIÓ

Palma, a 16 de juny del 1994.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a compliment de la Moció RGE núm. 3522/92,
relativa a memòria sobre actuacions de rehabilitació d'habitatges,
període 1984-1992.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 1994, el Govern de
la CA informà sobre el compliment de la moció de referència,
publicada en el BOPIB núm. 51, de dia 30 d'octubre del 1992.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juny del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons la resposta de 5 d'abril del 1994 a la sol•licitud de
documentació RGEP 840/94, l'empresa Emaya ha sol•licitat el canvi
d'ús de cinc pous.
Quin és el cabdal màxim anual autoritzat a cadascun
d'aquests pous?
El canvi d'ús de reguiu a urbà implica modificació del
cabdal màxim anual autoritzat?
En cas d'autoritzar el canvi d'ús sol•licitat per Emaya, es
permetria una extracció mínima de 3 Hm3 anuals d'aquests cinc
pous?
Palma, 22 de juny del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

RGE núm. 2392/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a remissió per
part dels consells insulars de les memòries de gestió de les
competències d'urbanisme. (Mesa de 28 de juny del 1994).

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1792/92, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, relativa a Moda AdlibIbiza. (BOPIB núm. 62 de 29 de gener del 1993).
La partida de promoció comercial s'estableix per a tot
tipus d'empreses i institucions sense fi de lucre de caràcter industrial
que duguin a terme projectes de promoció comercial dels seus
productes. No s'estableixen, per tant, per a un sector en concret.
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Per altra banda, la situació actual del sector tèxtil a Eivissa
i Formentera és prou coneguda i figura publicada en el Llibre
Blanc de la Indústria Balear i en el Pla de Reindustrialització de
les Illes Balears.
Durant l'exercici del 1992 va ser concedida al Patronato
para el Fomento y Promoción de la Moda de Ibiza y Formentera la
quantitat de 10.500.000 pessetes per a la realització del seu
programa de promoció comercial, el qual va incloure la
participació de sis empreses d'aquest patronat a les dues edicions
de la fira comercial anomenada Intermoda celebrades els mesos
de febrer i setembre a Madrid, així com la participació del
Patronat amb unes desfilades de moda a diversos programes de
televisió estatal (Tele 5, Antena 3 i TVE).
La presència del sector tèxtil d'Eivissa i Formentera als
esmentats programes de televisió amb difusió estatal la
considerem important tant pel que fa a la promoció industrial com
per a la promoció turística ja que ambdues van lligades.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2146/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a transferències corrents a l'any
1992 del subprograma 621100 subconcepte 48027. (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 1993).
S'esmenta el perceptor, el concepte i la quantitat.
Associació Fabricants calçat de Mallorca. Posada en marxa de "La
casa dels sabaters". 5.000.000.
Club Nàutic Ciutadella. VIII Mostra Nàutica de Menorca. 900.000.
Associació d'empresaris Marroquineria. Realització desfilada de
Moda a Inca. 300.000.
Associació concessionaris automoció. Realització Fira de
l'automòbil Menorca'92. 250.000.
Conselleria de Comerç i Indústria.
Secretari general tècnic:
Joan Canovas i Salvà.

L'estudi del sector tèxtil i de quines són les seves
necessitats ha estat publicat al Llibre Blanc de la Indústria balear
i al Pla de reindustrialització de les Illes Balears.
Palma, 15 de juny del 1994.
El director general de Comerç:
Francesc Truyols i Salinas.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1069/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, relativa a la participació
de la Moda Adlib-Ibiza a la Intermoda. (BOPIB núm. 72 de 19 de
març del 1993).
Les empreses que formen part del Patronato insular para
el Fomento y la Promoción de la Moda de Ibiza y Formentera i que
varen participar a la Setmana internacional de la Moda que va
tenir lloc del 18 al 21 de febrer del 1993 a Madrid són les
següents:
- Pepa Bonet.
- Marta Raffo.
- Tom-Tom.
- Elisa F.
També varen participar a l'esmentat certamen les
empreses següents radicades a Eivissa:

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2174/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a transferències corrents a l'any
1992 del subprograma 724100 subconcepte 78006. (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 1993).
No s'ha produït cap transferència corrent del subprograma
724100 subconcepte 78006, ja que aquest subconcepte es refereix
a transferències de capital.
Conselleria de Comerç i Indústria.
Secretari general tècnic:
Joan Canovas i Salvà.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2176/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a transferències corrents a l'any
1992 del subprograma 724100 subconcepte 77051. (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 1993).
No s'ha produït cap transferència corrent del subprograma
724100 subconcepte 77051, ja que aquest subconcepte es refereix
a transferències de capital.
Conselleria de Comerç i Indústria.
Secretari general tècnic:
Joan Canovas i Salvà.

- Ibicenca de Confecciones SA.
- IBS C.B.
- Lipstick C.B.
Palma, 15 de juny del 1994.
El director general de Comerç:
Francesc Truyols i Salinas.
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Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2179/93, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a transferències corrents a l'any
1992 del subprograma 724100 subconcepte 77005. (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 1993).
No s'ha produït cap transferència corrent del subprograma
724100 subconcepte 77005, ja que aquest subconcepte es refereix
a transferències de capital.
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Conselleria de Comerç i Indústria.
Secretari general tècnic:
Joan Canovas i Salvà.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2675/93, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a finançament
dels plans de residus sòlids urbans. (BOPIB núm. 102 d'1 d'octubre
del 1993).

- ANY 1992:
Havien de passar inspecció: 206.179. Passaren inspecció: 124.458.
No passaren inspecció: 81.721. Percentatge d'incompliment: 60,4%.
Aquest percentatge de compliment és inferior al real, ja
que molts de cotxes que figuren que havien de passar la inspecció,
estan fora de circulació, però els seus propietaris no han formalitzat
la baixa davant la Prefectura Provincial de Trànsit. No tenim dades
ni tan sols estimatives dels vehicles que es troben en aquesta
situació.
El cap del Servei d'ITV:
Nicolau Morell i Magraner.

Les quantitats consignades als pressuposts de la CAIB
a les partides corresponents a residus sòlids urbans són les
següents:
1992: 700.000.000 pessetes.
1993: 700.000.000 pessetes.
1994: 600.000.000 pessetes.
Pla insular per a l'illa de Mallorca:
Pressupost d'adjudicació: 10.678.045.528 pessetes.
Finançament aprovat: 1.800.001.000 pessetes.
Percentatge: 17%.
Pla insular per a l'illa de Menorca:
Pressupost de realització: 475.000.000 pessetes.
Finançament aprovat: 142.590.000 pessetes.
Percentatge: 30%.
Pla insular per a l'illa d'Eivissa:
Pressupost de realització: 270.680.000 pessetes.
Finançament aprovat: 81.204.000 pessetes.
Percentatge: 30%.
Pla insular per a l'illa de Formentera:
Pressupost de realització: 270.680.000 pessetes.
Finançament aprovat: 17.847.370 pessetes.
Percentatge: 19%.
Palma, 20 de juny del 1994.
Director general d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1400/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Moll i Marquès, relativa a subvencions i ajudes per als
ajuntaments per a l'atenció de serveis socials i d'assistència social.
(BOPIB núm. 130 de 12 d'abril del 1994).
La majoria d'ajuntaments en els seus pressuposts hi dedica
el 6% previst a la Llei d'acció social, segons podem comprovar cada
any del balanç econòmic del Pla concertat de prestacions socials
bàsiques en què participen tots. Aquest pla està cofinançat per totes
les administracions (central, autonòmica, insular i local), i
l'aportació econòmica que en conjunt resulta més elevada és la dels
ajuntaments.
Pel que fa al segon apartat de la pregunta, la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social per tal de dur a terme la planificació i
l'ordenació general de l'acció social amb l'objecte de determinar
prioritats i d'evitar desequilibris territorials, canalitza la gran
majoria de subvencions corresponents al concepte 46 dels
pressuposts (transferències corrents a corporacions locals) a través
dels consells insulars. Les sol•licituds de subvenció per part
d'ajuntaments que s'han presentat, s'han estudiat en cada cas i s'han
concedit o no en funció del programa o l'activitat que se sol•licitava
en funció igualment de les disponibilitats pressupostàries de cada
moment.
Palma, 15 de juny del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4105/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, relativa a nivell de compliment
de l'obligació d'inspecció tècnica de vehicles. (BOPIB núm. 115 de
17 de desembre del 1993).
Les dades d'inspecció a Mallorca són les següents:
- ANY 1990:
Havien de passar inspecció: 187.123. Passaren inspecció 93.141.
No passaren inspecció: 93.982. Percentatge d'incompliment:
49,8%.
- ANY 1991:
Havien de passar inspecció: 204.266. Passaren inspecció: 115.627.
No passaren inspecció: 88.639. Percentatge d'incompliment:
56,6%.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1493/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, relativa a despeses del capítol 4,
subprograma 124200, relacions amb altres administracions a la
secció 21, Adjunta a la Presidència. (BOPIB núm. 130 de 12 d'abril
del 1994).
El subprograma 124200, Relacions amb altres
administracions", no figura en la relació de subprogrames aprovats
a la Llei 6/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per al 1993.
Marratxí, 9 de maig del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.
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Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1736/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, relativa a cursos per a formació
de voluntariat social. (BOPIB núm. 134 de 29 d'abril del 1994).

Les inversions realitzades dins l'àmbit de l'esmentat pla
regional de drogues ho han estat en dos conceptes: un, les obres
fetes al centre de rehabilitació de toxicòmans de Ses Garrigues per
un import de 85.047.609 PTA, i l'altre, les efectuades pel concepte
de campanyes de salut, que han suposat una despesa de 5.649.079
PTA.

La Conselleria de Governació no ha organitzat cap curs
específic sobre aquest tema, ja que el tema de la formació del
voluntariat social és competència directa dels ajuntaments, segons
consta a l'article 16.10 de la Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'acció
social de la CAIB.
Marratxí, 9 de maig del 1994.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1796/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, relativa a pressupost destinat a
la problemàtica de la droga. (BOPIB núm. 135 de 6 de juny del
1994).
El pressupost total destinat per part del Govern balear a
la problemàtica de la droga durant el 1993 ha estat de 215.958.487
PTA, inclosa la part corresponent a personal. La distribució per
capítols d'aquesta xifra ha estat la següent:
Capítol I.- Despeses de personal: 14.071.799.
Capítol II.- Despeses en béns corrents i serveis: 5.920.000.
Capítol IV.- Transferències corrents (corporacions locals i
institucions sense ànim de lucre): 104.270.000.
Capítol VI.- Inversions reals (pròpies): 90.696.688.
Capítol VII.- Subvencions de capital: 1.000.000.
TOTAL: 215.958.487 PTA.
Les entitats destinatàries de les subvencions concedides
amb càrrec als fons propis del Pla regional de drogues ha estat
(esmentam l'entitat, el motiu i la quantitat):
- Consell Insular Eivissa i Formentera. Subvenció comunitat
terapèutica Can Pep Xico. 7.000.000.
- La Finca, comunitat terapèutica prevenció i rehabilitació.
Manteniment. 3.720.000.
- Fundació Home Lliure. Despeses funcionament. 55.000.000.
- Associació esportistes contra la droga. Manteniment associació.
3.000.000.
- Associació marginats La Sapiència. Manteniment Son Ribes.
5.000.000.
- Associació marginats La Sapiència. Manteniment Puig des Bous.
5.000.000.
- Associació marginats La Sapiència. Manteniment Can Gazà.
5.000.000.
- Fundació Ràdio ECCA. Curs prevenció de drogues. 4.350.000.
- Associació espanyola telèfon de l'esperança. Manteniment.
4.200.000.
- Grup educadors de carrer (GREC). Manteniment. 5.000.000.
- Societat cooperativa formació ocupacional. Pròrroga conveni
Jovent. 7.000.000.
TOTAL: 104.270.000 PTA.
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Palma, 20 de juny del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1826/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a conveni amb el Goethe
Institut de Barcelona. (BOPIB núm. 135 de 6 de maig del 1994).
Des del 30 de juny del 1992, data de la signatura del
conveni formalitzat entre la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i el Goethe Institut de Barcelona, que inicià la cooperació
d'ambdues entitats en els camps de l'ensenyament, l'educació i el
coneixement de les cultures i llengües respectives, vint-i-dues
persones, totes elles dedicades a l'ensenyament de la llengua
alemanya a l'educació secundària a les Illes, han sol•licitat beques
per realitzar activitats de formació i perfeccionament en llengua
alemanya a Alemanya:
1992: cinc sol•licitants.
1993: onze sol•licitants.
1994: sis sol•licitants.
Per a l'avaluació correcta d'aquestes dades, cal tenir en
compte les anotacions següents:
* El grup de professors, titulats universitaris en llengües anglogermàniques que es dediquen a l'ensenyament de l'alemany a
Balears, és constituït per un màxim de quinze persones.
* A la nostra comunitat autònoma, els centres docents d'educació
secundària que compten amb places de professors de llengua
alemanya són: Escola Oficial d'Idiomes (quatre), IES Llorenç
Garcies i Font (una), IES Na Camel•la (una), IES Pere de Son Gall
(una), IES Politècnic (una), IES Isidor Macabich, Eivissa (tres), IES
Sant Joan Bosco, Ciutadella (una), IES Josep M. Guàrdia, Alaior
(una). A l'IES Can Peu Blanc, de Sa Pobla, s'imparteixen així
mateix algunes hores setmanals de llengua alemanya malgrat no
existeixi plaça específica d'aquesta especialitat.
* El nombre d'alumnes que sol•liciten l'ensenyament de la llengua
alemanya, com a segon idioma, augmenta dia rera dia.
El conveni signat amb el Goethe Institut preveu
l'atorgament de quatre beques per any i aquest és el nombre de les
concedides a cada convocatòria anual. Els beneficiaris que han
gaudit de l'ajut són els següents:
- 1992: Sr. Joan Caldentey i Barceló (200.000 PTA), Sra. M.
Assumpció Sureda i Obrador (200.000 PTA), Sr. Josep M.
Martorell i Torres (200.000 PTA) i Sra. M. Carme Alcover i
Rosselló (200.000 PTA).
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- 1993: Sra. M. Carme Alcover i Rosselló (200.000 PTA), Sra. M.
Assumpció Sureda i Obrador (200.000 PTA), Sra. Joana Ladaria
i Ferrer (200.000 PTA) i Sra. Maria Rosselló i Rubio (200.000
PTA).
A la convocatòria d'enguany s'han adjudicat
provisionalment els quatre ajuts. D'acord amb la resolució de
convocatòria, de dia 7 de març del 1994 (BOCAIB núm. 40, de 2
d'abril del 94) hom es troba en aquests moments en plena fase de
tramitació, en concret en el tràmit d'espera de presentació de les
reclamacions adients contra l'adjudicació provisional de places. En
conseqüència, hom preveu que la convocatòria no serà resolta fins
ben entrar el juny vinent.

Els centres esmentats han rebut de la Direcció General
d'Educació amb finalitat d'experimentar algun aspecte del projecte
lingüístic les quantitats següents:
Pius XII, el 1992, 1.110.000 PTA; el 1993: 1.110.000 PTA; i el
1994: 1.000.000 PTA.
Pedro Poveda: el 1992, 653.557 PTA; i el 1993, 326.779 PTA.
Sant Felip Neri: el 1992, 472.500 PTA; el 1993, 472.500 PTA; i el
1994, 450.000 PTA.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Des que es convocaren les primeres ajudes, s'ha concedit
la totalitat de les beques pressupostades.
Palma.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1827/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a la quantitat global
invertida en el programa "Anglès a Anglaterra". (BOPIB núm. 135
de 6 de maig del 1994).
La quantitat global invertida en el programa "Anglès a
Anglaterra", des dels seus inicis, l'any 1989, fins a la campanya
d'enguany, és de 27.181.573 PTA. Aquesta quantitat inclou totes
les despeses, també la publicitat, referides al programa esmentat.
El programa ha possibilitat que quasi 1.400 joves puguin
viatjar a Anglaterra i/o Irlanda, amb una estada de tres o sis
setmanes, amb l'assistència a classes d'anglès adaptades als seus
coneixements de la llengua i amb participació en activitats
diverses de lleure, etc.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1828/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a estudis sobre
l'obligatorietat de l'ensenyament preescolar de cinc anys a les Illes
Balears (BOPIB núm. 135 de 6 de maig del 1994).
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports no ha
realitzat mai cap estudi específic sobre l'obligatorietat de
l'ensenyament preescolar de cinc anys a les Illes Balears, però, de
l'estudi encarregat a l'empresa Ernst & Young i finalitzat el
desembre del 1991, se'n dedueixen algunes conclusions, les
principals de les quals són les següents:
- Si hom aspira a escolaritzar els infants de cinc anys en la mateixa
proporció d'alumnes que les mitjanes del MEC en el tram
d'escolarització obligatòria (87%), caldria equipar 209 unitats de
preescolar a Balears.
- El MEPIB suposa:
a) L'ampliació en un any de l'escolarització infantil
gratuïta amb un cost estimat de 620 milions de pessetes.
Si hom distribueix el material didàctic adient, el cost
augmentaria fins a 655 milions.

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

b) La integració educativa de
"guarderies" i les escoles infantils.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1828/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a subvencions
concedides per a estudi i experimentació del projecte lingüístic de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 135 de 6 de maig del 1994).
L'any 1992, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports encarregà l'estudi sobre el Model socio-lingüístic a l'àmbit
de l'educació de la CAIB als senyors Gaspar Nicolau i Crespí,
Joan Melià i Garí i Miquel Sbert i Garau, subvencionant el seu
treball en 550.000 PTA per a cadascun.
Pel que fa a l'experimentació del projecte lingüístic,
l'hem realitzada mitjançant la signatura de convenis amb diversos
centres escolars, com ara el col•legi Pius XII, el Pedro Poveda i el
Sant Felip Neri, de Palma.

les

anomenades

Aquestes dades poden sofrir alguna modificació no gaire
significativa quan hom hagi elaborat l'inventari complet dels
recursos existents i el mapa escolar, tasques ambdues impossibles
de realitzar sense gaudir de les competències plenes en Educació.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1830/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a sol•licituds de subvenció
per donar suport al programa d'educació. (BOPIB núm. 135 de 6 de
maig del 1994).
Durant l'any 1993 les entitats i persones físiques que han
sol•licitat subvenció a la Direcció General d'Educació són
relacionades a l'annex núm. 1 que s'adjunta a aquest escrit, amb
indicació de les quantitats demanades.
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A l'annex núm. 2, hom relaciona les sol•licituds que no
han estat ateses i els motius de la denegació.
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
R)
A la Pregunta RGE núm. 1831/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a un curs
d'astronomia destinat a professors. (BOPIB núm. 135 de 6 de maig
del 1994).
Segons informacions que la Direcció General d'Educació
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports sol•licità a
l'Observatori Astronòmic de Mallorca, les 9.000 pessetes que els
alumnes matriculats al curs d'astronomia per a professors i
professores, que tingué lloc del 13 al 19 de febrer d'enguany,
hagueren d'abonar com a preu, havien de ser destinades a despeses
derivades dels conceptes següents:

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1879/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan B. Gomila i Barber, relativa a la xarxa de tècnics de
patrimoni històric a la CAIB. (BOPIB núm. 135 de 6 de maig del
1994).
Respecte de quins són els ajuntaments acollits al nostre
pla, vos comunic que de la mitja dotzena d'entitats de règim local
que es posaren en contacte amb nosaltres després de rebre la
informació de la Conselleria de Cultura sobre les disposicions de
regulació d'una xarxa de tècnics en patrimoni històric, únicament la
mancomunitat del Pla de Mallorca manifestava la voluntat de
contractar els serveis d'un d'aquests professionals. Aquesta
disposició generà la signatura d'un conveni entre aquesta institució
i el Departament de Cultura.
Respecte del tipus de conveni que ha establert la
contractació, oferim a continuació un extracte del contingut del
conveni signat. La part introductòria tracta de la base legislativa per
establir el conveni. Es fa un esment a la Llei del patrimoni històric
espanyol, a la legislació urbanística estatal i també a l'autonòmica.
El contingut de les clàusules del contracte es pot resumir en quatre
punts:
1.- Establiment del caràcter administratiu del contracte i
de l'obligació de sotmetre l'expedient de contractació del
tècnic a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

a) Abonaments de les classes que impartiren els dos
professors-monitors.
b) Material didàctic que es lliurà als alumnes del curs.
c) Contribució proporcional al manteniment del centre.

2.- Establiment de les obligacions de la mancomunitat del
Pla, les quals es concentren en:
- Facilitar genèricament la labor del tècnic.
- Concretar les instàncies administratives en què el tècnic
ha de complir les seves funcions.
- Relació de les qüestions sobre les quals s'ha de sol•licitar
l'assessorament del tècnic.

Malgrat la freqüent col•laboració de la Direcció General
d'Educació amb l'OAM, que es concreta especialment en l'acollida
de visites escolars dels centres educatius de Balears per iniciar els
alumnes en la contemplació i el coneixement de l'univers, hom no
pot oblidar que l'OAM és una empresa privada i que funciona com
a tal pel que fa a la recerca dels recursos adients per al seu
funcionament i manteniment.

3.- Acord sobre l'aportació econòmica de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports en la contractació.

Les visites escolars de professors i alumnes a
l'Observatori són sempre gratuïtes, i també ho és el material
didàctic que hom lliura als infants durant la seva estada al centre,
material majoritàriament elaborat per la Direcció General
d'Educació.
Ara bé, els cursos que l'OAM realitza pel seu compte,
com el que anava adreçat als professors i professores el febrer
passat, res no tenen a veure amb la conselleria i amb la seva
política educativa. Malgrat aquest fet, la Direcció General
d'Educació, que, sense competències educatives no té pressupost
per subvencionar la formació del professorat en aquestes matèries
però es preocupa molt de la seva problemàtica, va fer les gestions
adients per aconseguir un preu mínim per a aquest curs. Fruit
d'aquestes gestions, l'OAM de Mallorca fixà el preu en 9.000
pessetes quan l'assistència en un curs normal d'iniciació a
l'astronomia costa de 13.000 a 15.000 pessetes.
En correspondència, la publicitat del curs als diaris
locals, per una despesa de 130.000 pessetes fou amb càrrec a la
Direcció General d'Educació.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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4.- Establiment de les obligacions del Departament de
Cultura, les quals es resumeixen en els punts següents:
- Col•laboració a través dels serveis d'inspecció.
- Informació sobre iniciatives de promoció del patrimoni
històric, especialment sobre aquelles vinculades als
municipis on actua el tècnic.
- Atenció a la formació professional dels tècnics de
manera igual a la del personal.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1886/94, presentada per l'Hble Sra. Diputada
Encarna Magaña i Alapont, relativa a gestió del conseller sense
cartera. (BOPIB núm. 135 de 6 de maig del 1994).
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Les actuacions fetes en el termini entre gener i març del
1994 del conseller sense cartera, com a enllaç entre el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
han estat les següents:
La gestió d'informació dels acords adoptats en els
consells de Govern que de manera directa o indirecta afecten el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, fent un seguiment puntual
de totes les actuacions entre les quals es troben la coordinació de
l'obra i la inversió realitzada en la ITV, nombroses reunions amb
el President i els consells insulars per a la millor coordinació dels
traspassos de competències.
Reunions per a l'elaboració del pressupost, propostes de
propostes al Pla de carreteres.

ANY 1992:
Seit: 5.400.000.
Pla Nacional de Drogues: 36.000.000.
Situacions alt risc: 71.100.000.
Rehabilitació toxicòmans problemes jurídics penals: 8.700.000.
Total: 121.200.000.
ANY 1993:
Seit: 10.395.000.
Pla Nacional de Drogues: 37.521.000.
Situacions alt risc: 22.671.000.
Rehabilitació toxicòmans problemes jurídics penals: 8.019.000.
Activitats assistència i formació: 4.554.000.
Total: 83.160.000.
DISTRIBUCIÓ

Reunions per a la coordinació del Pla de ports esportius,
d'acord amb les possibles previsions de les illes d'Eivissa i
Formentera.
Reunions d'estudi sobre repercussió del Decret
d'inversions en patrimoni, d'estudi sobre repercussions de la Llei
de comerç a les illes d'Eivissa i Formentera.
Del Pla d'actuacions i realitzacions en matèries que
afecten directament les conselleries d'Agricultura i Pesca (sobre
gestió 1994), Cultura, Sanitat i Turisme, amb nombroses reunions
entre membres de les conselleries i el Consell Insular durant el
primer trimestre de l'exercici present.
El conseller sense cartera ha assistit a 152 consells de
Govern.
L'acció prioritària en els propers mesos és coordinar les
reunions necessàries a fi que es puguin consensuar el màxim
nivell de compliment en matèria de traspàs de competències al
Consell d'Eivissa i Formentera, programades durant l'exercici
1994, com també coordinar la repercussió que tindrà a les illes
d'Eivissa i Formentera l'aportació del pla 5b per part de la CEE.
Tancar el Pla de carreteres d'Eivissa i Formentera i fer
un seguiment de totes les actuacions que impliquin inversions per
part del pressupost de la Comunitat Autònoma pel que fa a totes
les institucions d'Eivissa i Formentera.
Palma, 9 de juny del 1994.
El conseller sense cartera:
Mariano Matutes i Riera.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 1940/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, relativa a ingressos del Pla
Nacional de Drogues. (BOPIB núm. 137 de 13 de maig del 1994).
INGRESSOS
ANY 1991:
Seit: 8.000.000.
Pla Nacional de Drogues: 33.200.000.
Situacions alt risc: 34.000.000.
Rehabilitació toxicòmans problemes jurídics penals: 4.600.000.
Total: 79.800.000.

ANY 1991:
Consell Insular de Mallorca: 0.
Consell Insular de Menorca: 5.000.000.
Consell Insular d'Eivissa: 5.000.000.
Campanyes de salut: 4.620.000.
Corporacions locals: 0.
Subvencions corrents a institucions sense finalitat de lucre:
65.180.000.
Subvencions de capital a institucions sense finalitat de lucre: 0.
Inversions pròpies: 0.
Treballs tècnics: 0.
Total: 79.800.000.
ANY 1992:
Consell Insular de Mallorca: 30.000.000.
Consell Insular de Menorca: 9.000.000.
Consell Insular d'Eivissa: 4.000.000.
Campanyes de salut: 0.
Corporacions locals: 30.000.000.
Subvencions corrents a institucions sense finalitat de lucre:
32.397.654.
Subvencions de capital a institucions sense finalitat de lucre:
2.000.000.
Inversions pròpies: 13.000.000.
Treballs tècnics: 802.346.
Total: 121.200.000.
ANY 1993:
Consell Insular de Mallorca: 10.000.000.
Consell Insular de Menorca: 2.750.000.
Consell Insular d'Eivissa: 0.
Campanyes de salut: 0.
Corporacions locals: 12.000.000.
Subvencions corrents a institucions sense finalitat de lucre:
35.500.000.
Subvencions de capital a institucions sense finalitat de lucre:
5.150.000.
Inversions pròpies: 17.760.000.
Treballs tècnics: 0.
Total: 83.160.000.
Palma, 20 de juny del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

BOPIB núm.143 - 8 de juliol del 1994

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 1997/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'incompliment de la
Llei de normalització lingüística. (BOPIB núm. 137 de 13 de maig
del 1994).
Quan la Conselleria de Cultura, Educació i Esports es
plantejà la necessitat de regular l'ús de les llengües oficials de la
CAIB per part de l'administració autònoma, considerà convenient
que aquesta regulació, atès que afectava la totalitat dels serveis i
organismes dependents d'aqueixa administració, es fes per decret,
perquè, d'aquesta manera, la norma era aprovada per l'Executiu no només per un conseller- i semblava que n'havia de quedar
garantit el compliment des del moment que la responsabilitat era
compartida.
Això no obstant, hem de reconèixer que, malgrat les
insistents crides per part de la Conselleria de Cultura a l'adequació
de la funció pública i del procediment administratiu a allò que
s'estableix en el Decret 100/1990, encara són significatives, tot i
que de cada cop menys, les queixes que ens arriben per denunciarne la manca d'aplicació.
A tall d'exemple, una de les mesures preses per la
Conselleria de Cultura per evitar que fets com aquests es tornin a
produir han estat les reunions que, com a responsable de la
competència en matèria de normalització lingüística, he mantingut
personalment amb la resta de membres del Consell de Govern per
tornar a insistir en la vigència del Decret 100/1990 i en la
necessitat que s'estableixin els mitjans adients per assegurar-ne
l'execució.
Palma, 30 de maig del 1994.
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
El motiu d'haver publicat els anuncies en llengua
castellana era per donar-ne una major difusió, no sols a nivell de
les Illes Balears, sinó també a la Península, i perquè no existia cap
empresa legalitzada a Balears per poder desenvolupar les tasques
sol•licitades.
Palma, 26 de maig del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 2084/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a autoritzacions per a la
instal•lació de botigues de productes agrícoles o horto-fruitícoles
a les voreres de les carreteres. (BOPIB núm. 138 de 20 de juny del
1994).
Tal com s'indicà a la contestació de la pregunta escrita
RGE 1213/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, les
autoritzacions per a la venda de productes agrícoles o hortofruitícoles, en les condicions a què es refereix la pregunta, són
competència dels respectius ajuntaments, d'acord amb el previst
a l'article 10 del Reial Decret 1010/85, de 5 de juny (BOE de 28
de juny) pel qual es regulen determinades modalitats de venda
fora d'establiments comercials.
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Per part de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
s'han remès en diverses ocasions, especialment a l'estiu, circulars a
tots els ajuntaments de les Illes, on se'ls recordaven les
competències en aquest sentit.
Palma, 6 de juny del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 140.
- Pàgs. 3881 i 3888. 1.1.4. Resolucions derivades de proposicions
no de llei. Apartats A) i B).
On diu: A) RGE núm. 2421/94 i B) RGE núm. 2534/94.
Ha de dir: A) RGE núm. 2421/93 i B) RGE núm. 2534/93.
- Pàgs. 3883 i 3896. 1.4. Informació. Apartat H).
On diu: RGE núms. 1270/94 i 1271/94.
Ha de dir: RGE núms. 1646/94 i 1270/94.
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