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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de gener del 1995, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
111/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a cultura popular i
de l'associacionisme cultural de les Illes Balears.

Palma, a 24 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
PROPOSICIÓ DE LLEI DE LA CULTURA

POPULAR I DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL DE LES
ILLES BALEARS.-

Exposició de motius.-

La cultura popular representa d'un costat l'herència de la
forma de vida, costums, tradicions, oficis, cants, balls i d'altres
manifestacions dels nostres avantpassats i de l'altre, constitueix
expressió de l'ànima dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera; per tant és un deure mantenir viu aquest record,
enfortint la nostra personalitat com a poble i posar els mitjans
necessaris per a la transmissió d'aquest llegat a les generacions
futures.

És una realitat social l'interès demostrat per les
nombroses associacions i grups existents en preservar i difondre
el llegat cultural popular, mitjançant tot un conjunt d'activitats que
mantenen la cultura popular viva. Això fa que les institucions
públiques, responent a la demanda social, hagin d'articular tota
una sèrie de mesures per tal de protegir, fomentar i difondre la
cultura popular de les Illes Balears.

La cultura popular, com a conjunt de les manifestacions,
coneixements, activitats i creences passades i actuals de la
memòria col.lectiva, és el punt de referència a partir del qual les
iniciatives de la societat, mitjançant l'associacionisme,
s'emmarquen en un context configurador de la nostra pròpia
identitat com a poble, arrelada en una pluralitat de formes
d'expressió popular i, alhora, en una forma de voluntat de
projectar-se cap al futur.

Durant molt de temps la societat civil balear ha hagut de
donar resposta a les inquietuds del poble, fet que ha servit com a
estímul per a la creació i desenvolupament d'associacions que han
esdevingut indispensables dins el món de la cultura popular.

El moviment associatiu de caràcter cultural viu un
moment de transformació i recerca de nous camins que, sense
perdre de vista les seves arrels, li permetin de mantenir la vigència
social. La relació d'aquestes associacions amb les institucions
públiques s'ha de basar en la col.laboració, coordinació i
complementarietat. En conseqüència, les administracions públiques
han d'ajustar-se a uns criteris per l'aplicació d'uns recursos públics
que han d'afavorir el desenvolupament cultural i han de contribuir
d'una manera significativa a preparar les condicions que facilitin la
potenciació de les energies creatives que hi ha en el sí dels distints
pobles de les Illes Balears.

La Llei s'adreça principalment a:

- Els diferents àmbits de la cultura tradicional de
cadascuna de les Illes Balears, com la música, el folklore, els balls,
el teatre d'afeccionats, les festes d'arrel tradicional o els béns
etnològics.

- Les associacions de cultura popular.
- Les entitats que promouen l'estudi, la difusió i a la

conservació del nostre patrimoni cultural.

El Títol I se centra en la protecció i la difusió de la cultura
popular, marca el camp d'actuació i les competències de les
administracions públiques, estableix la presència de la cultura
popular en el sistema educatiu i fa referència al patrimoni etnològic
de les Illes Balears i a les festes d'interès cultural.

El Títol II desenvolupa el concepte de dinamització sòcio-
cultural, alhora que defineix les responsabilitats en aquest àmbit
dels Consells Insulars.

El Títol III està dedicat a l'associacionisme cultural, la
seva coordinació i estableix la figura "associació d'interès cultural".

El Títol IV crea el Fons de Foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural.

El Títol V crea les Comissions Assessores de Cultura
Popular, organismes sense personalitat jurídica pròpia i màxims
òrgans consultius del Consell Insular en les matèries que són objecte
d'aquesta Llei.

Títol preliminar. Objecte de la Llei

Article 1.- Objecte

Aquesta Llei té per objecte:

a) La recuperació, protecció i inventari dels béns,
esdeveniments i creacions de la cultura popular a les Illes

Balears.

b) La difusió i el foment de la cultura popular de les Illes
Balears.

c) El suport i l'impuls a la dinamització cultural.

d) El desenvolupament de l'associacionisme cultural.

e) La creació dels òrgans superiors consultius dels
Consells Insulars en les matèries a que es refereixen els paràgrafs
anteriors.

Títol I. De la Protecció i difusió de la cultura popular

Article 2.- Concepte de cultura popular

1.- Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per cultura popular
el conjunt de manifestacions de la memòria i de la vida col.lectives
dels pobles de les Illes Balears.
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2.- La cultura popular inclou tot el que fa referència al
conjunt de manifestacions culturals, tant materials com
immaterials, com són la música, els balls, els instruments, els
costums, les festes, les representacions, les creacions literàries, les
tècniques i els oficis propis de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, com també aquells esdeveniments de caràcter
tradicional dignes de ser protegits i potenciats.

Article 3.- Actuacions de les administracions públiques

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la cultura popular dins el seu àmbit competencial. A
aquest efecte, les administracions públiques han de:

a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura
popular i donar suport a les entitats que les mantenen i difonen.

b) Vetllar pel manteniment de les festes i celebracions
tradicionals.

c) Impulsar la difusió de la cultura popular, d'acord amb
la normativa vigent.

d) Vetllar per la documentació de les festes i tradicions
ja desaparegudes.

e) Documentar, recollir i conservar els béns etnològics,
en col.laboració amb els museus i d'altres entitats.

Article 4.- Ensenyament i difusió de la cultura popular.

1.- El Govern ha d'incloure en els currículums dels
diferents nivells, etapes, cicles, graus i modalitats del sistema
educatiu el coneixement de la cultura popular pròpia de cada
població i general de cada una de les Illes Balears, i ha de
propiciar la participació activa dels alumnes.

2.- Els museus, els arxius, les biblioteques, les
fonoteques i les videoteques han de contribuir, en la mesura que
els correspon, a l'estudi, conservació i difusió de la cultura
popular. Els museus han de difondre els elements representatius
de la identitat cultural del nostre poble i de les seves
manifestacions tradicionals en els àmbits cultural, social i
econòmic, d'acord amb la legislació aplicable.

3.- Els poders públics han de fomentar i potenciar la
dinamització turística de la cultura popular i ha de garantir la
projecció exterior.

Article 5.- Patrimoni etnològic

1.- Constitueixen el patrimoni etnològic de les Illes
Balears, els béns immobles, mobles i immaterials, que són definits
com a de caràcter etnològic per la legislació sobre patrimoni
cultural.

2.- Els Consells Insulars han d'elaborar i gestionar
l'inventari del Patrimoni Etnològic de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, respectivament, en el qual s'han de recollir els béns
integrants d'aquest patrimoni, sense perjudici de les necessàries
comunicacions amb l'inventari del patrimoni cultural moble de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- Els béns etnològics immaterials que es mantenen vius
en la col.lectivitat han de ser objecte de protecció i foment; els que
es troben ja desapareguts han de ser objecte d'estudi i documentació
i d'eventual recuperació.

4.- Els ajuntaments han de contribuir, en el marc de les
seves competències, a la protecció dels béns etnològics dels seu
terme municipal.

Article 6.- Festes d'interès cultural

1.- Les celebracions de la cultura tradicional de les Illes
Balears d'especial arrelament i rellevància podran ser declarades
festes d'interès cultural. La declaració es farà per acord del Consell
Insular competent per raó del territori, escoltat l'Ajuntament
corresponent, i vist l'informe previ de la Comissió Assessora de
Cultura Popular.

2.- Els Consells Insulars han de vetllar per la protecció i
la promoció adequada de les festes declarades d'interès cultural i per
la conservació dels seus elements essencials, sense perjudici de
l'evolució natural de cada festa.

3.- L'acord de declaració d'una festa d'interès cultural ha
de definir les característiques que la componen i els elements que li
són propis.

Títol II. Dinamització sòcio-cultural

Article 7.- Concepte de dinamització sòcio-cultural

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per dinamització sòcio-
cultural el conjunt d'actuacions tendents al foment de les
manifestacions culturals i artístiques no professionals, duites a
terme per grups o entitats sense finalitat de lucre per difondre i crear
cultura popular en els àmbits de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i promoure la màxima participació dels ciutadans.

Article 8.- Responsabilitat dels Ajuntaments.

Correspon als Ajuntaments de fomentar la realització
d'activitats d'animació i d'integració sòcio-cultural, donant suport a
les iniciatives socials en aquest camp i, si n'és el cas,
complementant-les.

Article 9.- Funcions dels Consells Insulars.

Els Consells Insulars tenen les funcions, dins l'àmbit de la
dinamització sòcio-cultural:

a) Fomentar la dinamització sòcio-cultural i donar suport
als Ajuntaments i a les entitats privades sense finalitat de lucre per
a la realització d'activitats en aquest camp.

b) Promoure la formació dels responsables de la gestió
cultural en l'àmbit de la dinamització sòcio-cultural.

c) Impulsar la realització d'activitats culturals no
professionals.

Títol III. Associacions culturals

Article 10.- Coordinació de les associacions culturals.

1.- Als efectes d'aquesta Llei s'entén per associació
cultural aquella que inclou, com a objectiu de l'associació, alguna
de les manifestacions previstes a l'article 2.2 d'aquesta Llei.
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2.- Els Consells Insulars competents per raó del territori
han de promoure la comunicació i la interrelació de les
associacions culturals i la coordinació o la federació de les que
actuen en un mateix sector.

El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure
la comunicació i la interrelació de les federacions d'àmbit insular
d'un mateix sector.

3.- Als efectes de possibilitar el disposat a l'apartat
anterior, el Consell Insular competent crearà el corresponent
registre d'associacions i federacions culturals de Mallorca,
Menorca i Eivissa-Formentera. Així mateix, el Govern de la
Comunitat Autònoma crearà un registre de federacions culturals
de les Illes Balears.

En els registres insulars es farà constar quan una
associació es declara d'interès cultural, d'acord amb el que
estableix l'article següent.

Article 11.- Associacions d'interès cultural

1.- Poden ésser declarades d'interès cultural les
associacions legalment constituïdes que exerceixen les seves
funcions a les Illes Balears i tenen com a finalitat primordial la
realització d'activitats incloses dins l'àmbit d'aquesta Llei, sempre
que:

a) Els càrrecs directius i de representació no siguin
retribuïts.

b) Tenguin una antiguitat mínima de dos anys.

c) Acreditin una activitat continuada.

d) Acreditin una implantació substancial en l'àmbit
territorial o en el sector cultural en què desenvolupen la seva
activitat.

e) Realitzin habitualment activitats culturals.

2.- La declaració d'interès cultural d'una associació es
farà per acord del Consell Insular competent, amb l'informe previ
de la Comissió Assessora de Cultura Popular, i comporta els drets
següents:

a) Que l'Administració de la Comunitat Autònoma insti
l'administració competent a declarar l'associació d'utilitat pública.

b) Que l'associació pugui rebre ajuts i gaudir dels
avantatges que les disposicions vigents reservin a les entitats
d'interès cultural.

3.- Les entitats locals, en virtut de la seva autonomia
tributària i en el marc de la legislació vigent, poden acordar de
concedir a les associacions d'interès cultural beneficis fiscals en
els impostos i les taxes de caràcter local.

 Títol IV. Foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural.

Article 12.- Fons de foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural.

1.- Es crea el fons de foment de la dinamització i de
l'associacionisme cultural, amb la finalitat d'incentivar el
desenvolupament de la dinamització sòcio-cultural i de la vida
associativa i contribuir a finançar els serveis de formació, gestió,
assessorament i suport de les associacions culturals, i si n'és el cas,
dels Ajuntaments.

2.- El fons de foment a què fa referència l'apartat anterior
ha de ser objecte cada any d'una consignació específica en els
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma.

Títol V. Comissions Assessores

Article 13.- Comissions Assessores de Cultura Popular

1.- La Comissió Assessora de Cultura Popular és el màxim
òrgan consultiu de cadascun dels Consells Insulars en les matèries
que són objecte d'aquesta Llei, i té per finalitat la de contribuir al
millor desplegament de la cultura popular i facilitar el compliment
de les funcions que tenen encomanades els Consells Insulars.

2.- Els membres de les Comissions Assessores de Cultura
Popular són nomenats pel Consell Insular respectiu d'entre persones
de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura popular i de
l'associacionisme cultural.

3.- Són funcions de les Comissions Assessores de Cultura
Popular:

a) Assessorar el corresponent Consell Insular en l'exercici
de les funcions que té encomanades.

b) Informar sobre la declaració de festes d'interès cultural
i d'associacions d'interès cultural.

c) Proposar les accions que consideri convenients per la
protecció i la difusió de la cultura popular i per al suport de
l'associacionisme cultural.

d) Qualsevol altre que li encomani el Consell Insular
respectiu.

4.- La Comissió Assessora de Cultura Popular compta
amb un president nomenat, d'entre els membres de la Comissió
Assessora, pel Consell Insular respectiu, escoltada aquella, i al qual
corresponen les funcions següents:

a) Convocar les sessions de la Comissió, d'acord amb el
Consell Insular respectiu, i presidir-les.

b) Dur la gestió i exercir l'alta representació de la
Comissió Assessora de Cultura Popular.

Disposició transitòria

Els Consell Insular competent tramitarà d'ofici la
declaració com a associacions d'interès cultural de totes les
associacions culturals que en el moment de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei estiguin constituïdes legalment i compleixin els
requisits establerts a l'article 11.1 d'aquesta Llei.
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Disposicions finals

Primera

Hom autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma a
dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i
desenvolupament d'aquesta Llei.

Segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 102/95, del Grup Parlamentari MIXT, al
Govern de la CA, relativa a política de protecció dels animals.
(Mesa de 24 de gener del 1995).

Palma, a 24 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari MIXT, d'acord amb el que preveu

l'article 149 i següents del Reglament d'aquest Parlament, presenta
la següent Interpel•lació:

El Grup Parlamentari MIXT interpel•la al Govern sobre
política en relació a protecció dels animals.

Palma, a 13 de gener del 1995.
El portaveu:
Miquel Pascual i Amorós.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 105/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a
finançament d'una piscina coberta a Ciutadella. (Mesa de 24 de
gener del 1995).

Palma, a 24 de gener del 1995.
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.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha proposat
a la Fundació Jocs Mundials Universitaris, Universiada Palma 1999,
la proposta de finançar una piscina coberta a Ciutadella?

Ha pres alguna resolució al respecte l'esmentada fundació?

En quin període pressupostari preveu la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que serà efectiva l'aportació de
l'esmentada fundació per la piscina coberta de Ciutadella?

L'aportació serà la quantitat sol•licitada per l'Ajuntament
de Ciutadella o variarà segons les possibilitats pressupostàries de la
fundació?

S'ha sol•licitat a la Fundació Jocs Mundials Universitaris,
Universiada Palma 1999, la possibilitat de realitzar proves d'aquests
jocs a les illes menors i a la part forana de Mallorca? Quines
proves? En quins municipis?

Palma, a 10 de gener del 1995.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 96/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a desenvolupament
transferències a l'illa de Menorca. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 97/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a aportacions
programa MAB del Govern de la CAIB. (Mesa de 24 de gener del
1995).

RGE núm. 98/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a Parc Natural de
s'Albufera des Grau. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 99/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a competències en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca. (Mesa de 24 de gener del
1995).

RGE núm. 100/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a cartografia
submarina de l'illa de Menorca. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 101/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a Museu de
Menorca. (Mesa de 24 de gener del 1995).



BOPIB núm.167 - 27 de gener del 1995 4525

RGE núm. 149/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Pla
d'investigació i tecnologia de la CAIB. (Mesa de 24 de gener del
1995).

Palma, a 24 de gener del 1995.
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 oral davant Ple.

En quina mesura afectaran les catorze noves
competències transferides des del Govern de l'Estat a la Comunitat
Autònoma, en el desenvolupament de l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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 oral davant Ple.

En quines aportacions econòmiques al llarg del proper
quadrienni 95-99 pensa col•laborar el Govern de la CAIB amb el
desenvolupament del programa MAB de l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
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 oral davant Ple.

En quin termini es té previst que s'aprovin la declaració
de s'Albufera des Grau com a Parc Natural?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
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 oral davant Ple.

En quin termini està previst el traspàs de competències en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca al Consell Insular de
Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
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 oral davant Ple.

Quin cost ha tengut l'elaboració de la cartografia
submarina dels fons de l'entorn marítim de l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
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 oral davant Ple.

En quina situació es troba actualment el Museu de
Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
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 oral davant Ple.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha
presentat al Parlament el Projecte de Llei pel qual es crea el Pla
d'investigació i tecnologia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?

Palma, a 19 de gener del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 89/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a temporada
turística any 94. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 90/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a temporada
turística any 1994 a l'illa de Menorca. (Mesa de 24 de gener del
1995).

RGE núm. 91/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a mercat britànic
campanya temporada 1995. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 92/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a perspectives
temporada 1995 a Menorca. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 93/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a POOTs de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera. (Mesa de 24 de gener del
1995).

RGE núm. 94/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a situació i estat
actual de l'aeroport de Palma. (Mesa de 24 de gener del 1995).

RGE núm. 95/95, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i
Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a conflictes centres
de control aeri. (Mesa de 24 de gener del 1995).

Palma, a 24 de gener del 1995.
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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins han estat els resultats reals de la darrera
temporada turística 1994 en el conjunt de la Comunitat
Autònoma?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins han estat els resultats reals de la passada temporada
turística del 1994 referits a l'àmbit de l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Què hi ha de cert en les informacions aparegudes en
diferents mitjans de comunicació referides a una davallada prevista
de vendes al mercat britànic de cara a la propera temporada del
1995?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quines són les perspectives de la propera temporada
turística, dins 1995, cap a l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quin és el calendari previst a partir del moment actual per
arribar a l'aprovació definitiva i entrada en vigor del Plans
d'Ordenació de l'Oferta Turística de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.



BOPIB núm.167 - 27 de gener del 1995 4527

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Pensa la Conselleria de Turisme fer algun tipus de
petició per millorar els serveis l'atenció al públic a l'aeroport de
Palma al llarg de l'any 1995?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme  la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quines gestions s'han fet per part de la Conselleria de
Turisme a fi d'evitar situacions conflictives com les que es varen
produir al llarg del 1994 per problemes en els centres de control
aeri a França?

Palma, a 12 de gener del 1995.
El diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 88/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a centre adscrit a la UIB per a les Pitiüses. (Mesa de 24 de gener
del 1995).

RGE núm. 142/95, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a augment de les tarifes aèries per Aviaco. (Mesa de 24 de gener del
1995).

RGE núm. 152/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a Pla d'eliminació dels passos a nivell sense barreres.
(Mesa de 24 de gener del 1995).

Palma, a 24 de gener del 1995.
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 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Des de fa temps la població de les Illes Pitiüses ve
reclamant disposar de centres d'estudis universitaris per a la seva
joventut, a causa de les dificultats que té a l'hora d'accedir a la
Universitat atesos els elevats costs que suposa per a les famílies
l'estada dels estudiants fora d'Eivissa i Formentera, fet que ni tan
sols s'ha pogut pal•liar amb l'existència de la Universitat de les Illes
Balears (UIB), radicada, com és lògic, a la capital de la Comunitat
Autònoma, Palma de Mallorca.

També, des de fa anys, les autoritats de les Pitiüses han
estat sensibles a la situació plantejada, ja que representa una
autèntica marginació per a la joventut d'aquestes illes, i s'han
realitzat nombroses gestions per tal d'aconseguir, al menys, pal•liar-
la. Hores d'ara, ens consta que el Consell Insular té sol•licitat
l'establiment d'una Extensió Universitària a Eivissa, cosa que hi
permetria cursar vàries carreres sense necessitat d'absentar-se de
l'illa.

No obstant això, les dificultats i complicitat per aconseguir
l'esmentat objectiu, han fet que en l'actualitat es cerqui alguna
solució intermitja. I, així, amb la intermediació de l'Escola de
Turisme del Consell Insular pitiús, s'aconseguí que, per als estudis
d'Empresarials es convalidassin un bon nombre d'assignatures als
alumnes que haguessin finalitzat Turisme a l'Escola d'Eivissa.

Malgrat tot, són molts els estudiants pitiüsos que,
independentment a la possibilitat esmentada, continuen interessats
en cursar Empresarials des d'Eivissa, mentre que els que estudien
Turisme, generalment no opten per altra carrera. Així, aprofitant
l'estructura de l'escola de Turisme del Consell Insular, es varen
seguir impartint classes de primer i segon curs d'Empresarials,
arribant a comptar amb una assistència de més de 60 alumnes. Però,
en aquesta situació manca una estabilitat suficient, especialment a
l'hora d'examinar en Eivissa, a causa de la manca de un suport legal.

Per tot això, tenint en compte que els propis estatuts de la
UIB contemplen la possibilitat de creació de Centres Adscrits,
aquest Diputat estima que l'obtenció d'un d'ells per a Eivissa, sense
renunciar a la consecució d'una Extensió Universitària per al futur
i aprofitant que, segons sembla, el Consell Insular estaria d'acord en
cedir les instal•lacions al Patronat preceptiu que hauria de
constituir-se, es sotmet a la consideració del Ple la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda instar el
Govern de la Comunitat Autònoma que, a través la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, es promogui la creació en Eivissa, d'un
Centre Adscrit de la UIB, segons es contempla en els articles 72 al
86 de l'Estatut de la pròpia Universitat.

2. Igualment, que el Govern de la Comunitat Autònoma,
prèviament a la consecució de la creació de l'esmentat Centre
Adscrit, coordini amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i
amb la UIB, la formació del Patronat corresponent per tal
d'aconseguir la materialització d'aquest projecte abans del
començament del curs acadèmic 95-96.

Palma, a 12 de gener del 1995.
El portaveu suplent:
Cosme Vidal i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Les tarifes aèries de la companyia Aviaco que varen
entrar en vigor el passat dia 24 d'octubre del 1994, les quals
suposaren un increment aproximat del 20%, que castiga molt
greument les economies domèstiques de tots els habitants de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en especial, els de les
illes menors, ja que la possibilitat d'acollir-se a altres alternatives
de transport públic és molt limitada i atès a més a més que la
disponibilitat de bitllets econòmics del tipus "tarifa mini" i/o
"tarifa azul", ja que, en aquestes, es pot acollir un nombre molt
reduït d'usuaris fa que es presenti la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda sol•licitar de
la companyia Aviaco que reconsideri la taula de tarifes que va
entrar en vigor el passat 24 d'octubre del 1994.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda sol•licitar del
Ministeri de Transports que adopti les mesures necessàries per tal
de vetllar perquè el transport públic regular aeri sigui accessible
a tots els ciutadans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i, en especial, als de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, en
igualtat de condicions que la resta d'habitants del territori
espanyol.

3.- El Parlament de les Illes Balears, acorda sol•licitar
del Govern de l'Estat l'aplicació de les mesures necessàries per tal
que el transport aeri amb la nostra comunitat i de forma interna
dins de la nostra Comunitat Autònoma sigui des del punt de vista
tarifari igual o similar al de la Comunitat Autònoma de les Illes
Canàries.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a donar suport i
desenvolupar iniciatives a fi i efecte d'aconseguir les
reivindicacions expressades en els punts anteriors.

Palma, a 18 de gener del 1995.
El Diputat:
Jaume Peralta i Aparicio.
El portaveu suplent:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La línia del ferrocarril Palma-Inca compta, segons
informacions fetes públiques l'octubre del 1994, amb 25 passos a
nivell sense barreres (14 ubicats a camins d'ús públic i 11 a camins
particulars). Aquests passos a nivell són una font constant
d'accidents, moltes vegades mortals.

És cert que s'ha passat d'un centenar de passos a nivell el
1981 als 25 actuals, però els que resten constitueixen punts de
perillositat permanent.

És important suprimir aquests passos a nivell sense
guardar, començant pels punts més perillosos i arribant a no deixar-
ne cap.

És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM i EEM
presenta la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a aprovar un pla d'eliminació dels passos a
nivell sense barreres que encara hi ha a la línia ferroviària de Palma
a Inca.

2.- Aquest pla, amb els terminis de temps que es
considerin necessaris, suprimirà tots els passos a nivell no guardats,
adoptant en cada cas la mesura que es cregui més convenient
(automatització, supressió, pas subterrani, etc.).

3.- L'esmentat pla contemplarà un ordre de prioritats a
partir de les freqüències de tràfic de vehicles que existeixin a cada
pas.

Palma, a 18 de gener del 1995.
El Protaveu:
Pere Sampol i Mas

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 2670/94, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Ramon Orfila, relativa a l'invasió competencial per part del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del
1994).

En contestació a les qüestions formulades, entenem que no
hi ha motius objectius que facin necessària la rectificació del Decret
76/1994, de 9 de juny, pel que es modifiquen o complementen
determinats procediments administratius i s'en fitxen els terminis
màxims de resolució i els efectes dels actes presumptes, per quant
la normativa esmentada no invadeix, al nostre judici, l'àmbit
competencial propi dels Consells Insulars a l'exercici de les
funcions i serveis transferits mitjançant la Llei 8/1993, d'1 de
desembre -Llei que, per altre banda, precisa l'abast de les
competències executives i de gestió pròpies dels Consells Insulars-.

El Govern, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes
Balears, no ha fet més que exercir la seva potestat reglamentària i
donar compliment al que preceptua la disposició addicional tercera
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, -segons redacció donada pel
Reial Decret Llei 14/1993, de 4 d'agost-.
 

Palma, 5 de gener del 1995.
La Vice-presidenta:
Maria Rosa Estarás i Ferragut
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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2737/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a objecte de l'encàrrec
"assistència tècnica enquesta sobre consum d'aigua per a reguiu a
Balears". (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).

A l'àmbit de competència d'aquest Organisme, cal
informar, que com el títol de l'assistència ja indica clarament,
l'objecte del treball consisteix en la realització d'una enquesta
sobre consum d'aigua en reguius a les Illes i, dins d'elles, a les
diferents unitats hidrogeològiques, per a contrastar els valors
obtinguts amb els calculats teòricament i amb els disponibles
d'altres fonts.

Es tracta fonamentalment de diferenciar consums en
relació a cultius, qualitats d'aigua i de sols i per a les diferents
unitats hidrogeològiques de les diferents illes.

L'objectiu final d'aquest treball, en combinació amb
altres en curs, és l'optimització de la gestió del recurs, analitzant
les probabilitats reals de les mesures d'estalvi als diversos camps.
 

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2763/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a adjudicació d'un contracte de
la Junta d'Aigües. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre del 1994).

L'empresa "Asesoría Técnica y Control SA"
adjudicatària de l'Assistència Tècnica "encuesta sobre consumo de
agua para regadío en Baleares", sol•licita a la Secció d'Estudis la
possibilitat d'encomenar certes tasques de camp a una altra
empresa, amb l'objecte d'agilitzar la presa de dades que redundaria
posteriorment a una presentació més ràpida (escrit que consta a
l'expedient).

La Secció esmentada a l'empar de l'article 185 de. RGC
autoritzà aquesta subcontracta condicionada al compliment dels
requisits assenyalats per l'esmentat Article:

1r.- Que doni coneixement per escrit a l'Administració
del subcontracte a celebrar, amb indicació de les parts d'obra a
realitzar i les seves condicions econòmiques.

2n.- Que les unitats d'obra que l'adjudicatari contreu amb
tercers no passi del 50% del pressupost final de l'obra principal.

Aquesta subcontracta ha estat supervisada per el
Director de l'Assistència Tècnica.
 

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

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2812/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a utilització d'aigua potable de banda
del Camp de Golf Vall d'Or. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre
del 1994).

L'entitat Vall d'Or Golf SA, és titular d'un camp de golf de
18 forats al Terme de Felanitx, el qual camp es tramità i executà de
manera independent en dos camps de 9 forats. Els primers 9 forats
es varen construir a l'empar d'una declaració d'interès social i
llicència de l'Ajuntament de Felanitx anteriors a la Llei 12/1988, de
Camps de Golf, i tenen autorització per regar amb aigua procedent
de pous degudament atorgada al seu dia. L'ampliació d'altres 9
forats, posterior a l'esmentada Llei, es va fer en la condició de regar-
la amb aigua depurada de l'EDAR de Portocolom, que es concedí
oportunament, i s'està regant amb aquesta aigua, no obstant això les
obres de conducció de l'aigua depurada han tengut incidències per
diverses causes, en especial perquè el traçat ca haver de ser
modificat pensant en l'autorització de l'Ajuntament d'aquesta
localitat, així com de l'autorització de la Comissió del Patrimoni
Històric de Mallorca, per la qual cosa durant qualque temps s'ha
regat aquesta ampliació amb aigua procedent de pous, això ha
determinat la incoació d'un expedient de sanció, que està en
tramitació, encara que actualment es rega amb aigua depurada, s'ha
instat estendre la concessió d'aigua depurada a l'objecte de regar la
totalitat del camp de golf amb aquella en un futur pròxim acollint-se
a les previsions al respecte de l'esmentada Llei de Camps de Golf,
la qual cosa, evidentment no vol dir des del punt de vista de l'àmbit
competencial en matèria hidràulica una mesura improcedent haguda
compte les esmentades previsions de dita Llei.
 

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2920/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Alfonso, relativa a contractes administratius adjudicats
per la Conselleria d'Obres Públiques, organismes autònoms i
empreses depenents d'aquesta conselleria durant 1993 (BOPIB núm.
147 de 22 de setembre del 1994).

Em plau adjuntar relació i llistats d'aquesta conselleria i de
la Junta d'Aigües de Balears, significant que tant l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan), com l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), es
tracta d'empreses públiques amb personalitat jurídica pròpia, que
ajusten la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, de conformitat
amb l'article 1 del Decret 27/1989, de 9 de març, de creació de
l'Ibasan i article 1 del Decret 66/1990, de 28 de juny, d'adaptació del
Decret 113/1986, de 30 de desembre, de constitució de l'Institut
Balear de la Vivenda, no subscriuen, en cap cas, contractes de
caràcter administratiu.
 

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

La relació i llistats queden dipositades al Registre General
de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2933/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Francesc Triay, relativa a resultats de la campanya
primavera-estiu d'explotació de l'aqüifer Llubí-Muro (Sa Marineta)
amb destí a la Badia de Palma. (BOPIB núm. 147 de 22 de
setembre del 1994).

Els bombeigs començaren de forma intermitent el dia 28
de març del 1994 i de forma continuada el dia 3 de maig del 1994
i finalitzaren el dia 13 de juny del 1994.

El comportament hidrogeològic de l'aqüífer ha estat
excel•lent.

El volum total d'aigua extreta ha estat de 0,7 Hm3.

Els baixos nivells del pous de Llubí-Muro, de la mateixa
manera que els de Sa Pobla, Serra de Tramuntana, Serra de
Llevant i moltes altres zones, en relació amb els anys anteriors, es
poden considerar els més baixos dels darrers vint anys, però en
base a les dades disponibles, en cap cas, es pot atribuir això a
l'extracció de Llubí-Muro.

El volum a extreure fins a la primavera del 1995 vendrà
donat en funció del règim de pluges.
 

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

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3086/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a autorització per perforacions a
la parcel•lació rústica de Son Oliveret. (BOPIB núm. 150 de 7
d'octubre del 1994).

1r.- Per a poder determinar si s'han autoritzat
perforacions s'haurien d'anomenar els noms dels titulars de les
esmentades autoritzacions.

2n.- La Junta d'Aigües no té coneixement de que
s'estiguin realitzant, a l'esmentada parcel•lació, perforacions sense
la deguda autorització.

3r.- En cas de que es tengués coneixement de que es
realitzassin perforacions sense la deguda autorització, a
l'esmentada parcel•lació s'incoaria el corresponent expedient
sancionador.
 

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3087/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a denuncia presentada a la
Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre del
1994).

Amb motiu de la denúncia formulada en data de 22 de
maig del 1994 per un grup de ciutadans, aquesta Conselleria
mitjançant el seu servei d'inspecció dugué a terme una visita a
l'agència de viatges Sidetours, S.A. "Mundo Social", amb la finalitat
de comprovar el que en la denúncia es reflectia, motiu pel qual
s'aixecà la corresponent acta, en data de 14 de setembre del 1994,
continuant en el dia d'avui els tràmits reglamentaris per arribar a la
resolució final.
 

El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3238/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a depuradora de Sineu-Petra-
Ariany-Maria de la Salut. (BOPIB núm. 150 de 7 d'octubre del
1994).

Pressupost EDAR: 191.876.550 pessetes.
Col•lectors: 265.204.476 pessetes.
Cost final: No està finalitzada.
Data recepció definitiva: no rebuda.
Empresa: Entrecanales y Tavora-Infilco Española (tant la

depuradora com els col•lectors).
 

El Director Gerent:
Gabriel de Juan i Coll

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3270/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a criteris de la Conselleria de Cultura
a l'hora d'adjudicar les subvencions per donar suport al programa
d'educació. (BOPIB núm. 152 de 14 d'octubre del 1994).

La Conselleria de Cultura, a l'hora d'adjudicar les
subvencions per donar suport al programa d'Educació de l'any 1993,
va fer servir els criteris que havia establert la Comissió d'Avaluació
i Selecció de les ajudes a la reunió de dia 5 d'abril del 1993, que
consten a l'acta, i que són els següents:

1r.- No tenir en compte les sol•licituds presentades fora
del termini establert en la convocatòria.

2n.- Atorgar beques i ajudes per a la formació musical sols
a aquelles persones que segueixen estudis de perfeccionament a
l'estranger, o bé cursen el darrer curs d'estudis superiors fora de
Mallorca, o no disposen dels recursos econòmics adients.

3r.- Pel que fa a les ajudes per a l'anàlisi, difusió i
experimentació del nou Model Educatiu, formalitzar conveni amb
la Societat Cooperativa d'Ensenyament "Mata de Jonc".

4t.- Acordar subvenció a l'únic projecte presentat
d'aprenentatge de la llengua anglesa.

5è.- Pel que fa a les ajudes a les Escoles d'Estiu per a
professors i alumnes, atorgar ajuda a les tres sol•licituds presentades
pel seu interès i segons els informes tècnics elaborats.
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6è.- En l'apartat d'activitats relacionades amb l'educació
i la cultura de les Illes Balears, prioritzar les sol•licituds fetes pels
ajuntaments i associacions educatives que tenguin caràcter general
i no suposin subvencionar activitats que són competència del
Ministeri d'Educació i Ciència.

7è.- Pel que fa a la Xarxa d'Escoles Elementals de
Música, repartir proporcionalment les disponibilitats
pressupostàries existents entre totes les escoles de la Xarxa,
modificant la quantitat resultant, augmentant-la o rebaixant-la,
d'acord amb l'informe que, sobre el funcionament de cada escola
de música, el Conservatori proporcionarà a la Comissió.

8è.- Denegar la subvenció a la resta de sol•licituds per
no adaptar-se als criteris establerts.
 

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3271/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a subvenció a l'Ajuntament
d'Alarò per servei de psicologia. (BOPIB núm. 152 de 14 d'octubre
del 1994).

La petició de l'Ajuntament d'Alarò era per al
finançament d'un Servei de Psicologia per dur endavant el
programa "Detecció i prevenció dels problemes d'aprenentatge",
que l'Ajuntament indicat havia posat en marxa com a contribució
a la millora de l'educació impartida en els centres d'ensenyament
d'aquella localitat.
 

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

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3272/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a unitat pont de treball per a
l'elaboració del mapa escolar de les Balears. (BOPIB núm. 152 de
14 d'octubre del 1994).

Efectivament, tal com el conseller de Cultura, Educació
i Esports contestava a la pregunta amb RGEP núm. 820/94, el
conveni, signat amb el Ministeri d'Educació i Ciència dia 11 de
juliol del 1994 per a la col•laboració en la planificació educativa,
contempla l'existència d'una unitat pont de treball, que, entre
d'altres, tindrà com a tasca l'elaboració del mapa escolar de les
Illes Balears.

Les persones que fins al dia d'avui integren l'unitat pont
esmentada són les següents:

- Sra. Catalina Servera i Mestre.
- Sra. Joana Lladó i Ballester.
- Sr. Cristòfol Vidal i Vidal.
- Sr. Josep Maria Vidal i Roca.

El pla de treball de cada un dels col•laborardors indicats
és el següent:

- Sra. Catalina Servera: Elaboració i confecció del mapa
escolar de les illes i planificació de la formació professional.

- Sra. Joana Lladó: Planificació de l'ensenyament en
llengua catalana.

- Sr. Cristòfol Vidal: Preparació del servei informàtic apte
per a la recepció i gestió de les competències educatives.

- Sr. Josep Maria Vidal: Recopilació de legislació estatal
i autonòmica en matèria d'educació..
 

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3274/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a curs d'iniciació a l'astronomia.
(BOPIB núm. 152 de 14 d'octubre del 1994).

El curs d'Iniciació a l'Astronomia a què fa referència
aquesta pregunta va ser organitzat per l'Observatori Astronòmic de
Mallorca, conjuntament amb la Direcció General d'Educació i
tingué lloc del 25 de juliol al 19 d'agost passat, i no en les dades que
la pregunta indica.

El curs, que anava adreçat a qualsevol persona interessada
en el tema, no exigia condicions específiques ni requisits
determinats per a la matrícula més que l'abonament de 15.000
pessetes per part de cada un dels alumnes i que eren per fer front a
les despeses derivades del curs, com ara despeses de material,
d'instrumental i d'utilització de les instal•lacions de l'Observatori, i
salaris dels monitors i professors.

Aquestes despeses eren amb càrrec a l'Observatori
Astronòmic de Mallorca.
 

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

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3290/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a assessors del Govern. (BOPIB núm.
152 de 14 d'octubre 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
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3358/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a convenis signats per a la
formació d'informàtica a la dona. (BOPIB núm. 152 de 14 d'octubre
del 1994).

La Vice-presidència del Govern Balear, mitjançant la
Comissió Interdepartamental de la Dona, va signar el dia 12 de maig
del 1994 un conveni de col•laboració amb l'Associació d'Academies
Privades de Balears per tal d'organitzar i realitzar un curs sobre
noves tècniques informàtiques i d'atenció al client.
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El curs, que es va iniciar dia 22 de juny i va finalitzar el
10 d'octubre, havent-se impartit un total de 95 hores, estava dividit
en quatre mòduls: atenció al client, sistema operatiu MS-DOS,
tractament de textos WordPerfect i base de dades Dbase III Plus.

Al curs hi varen assistir un total de 14 dones, essent
l'aportació de Vice-presidència de 500.000 pessetes.

Així mateix, es va signar un conveni de col•laboració
amb l'Associació Cultural Rostoll per tal de realitzar un curs
d'introducció a la informàtica que es va dur a terme del 4 al 22 de
juliol, amb una durada de 52 hores.

El curs estava dividit en cinc àrees: introducció,
comandaments interns de MS-DOS, comandaments externs de
MS-DOS, comandaments avançats de MS-DOS i arxius per lots
(Batch) i hi varen assistir un total de 15 dones essent l'aportació
econòmica de Vice-presidència de 250.000 pessetes.

La valoració que fa la Comissió Interdepartamental de
la Dona d'ambdós cursos és molt positiva ja que la finalitat
perseguida es l'obtenció per part de les dones de les nostres illes
d'uns coneixements i d'una formació avui en dia tant necessaris.
Per tal motiu la Comissió Interdepartamental de la Dona i davant
l'interès demostrat per les dones per aquests tipus de cursos i la
repercussió que poden tenir a l'hora d'accedir al món laboral, té
l'intenció d'organitzar altres cursos d'aquest tipus a la nostra
Comunitat Autònoma.
 

La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la
Dona:

Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3359/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a conveni sobre el
funcionament de l'oficina d'ajuda a víctimes del delicte. (BOPIB
núm. 152 de 14 d'octubre del 1994).

A principis d'aquest any l'Oficina d'Ajuda a les Víctimes
del Delicte, depenent de Vice-presidència del Govern va tenir
coneixement pels mitjans de comunicació de la intenció, per part
del Ministeri de Justícia, actualment Ministeri de Justícia i
Interior, d'obrir oficines d'atenció a les víctimes dels delictes, al
menys a set ciutats espanyoles: Barcelona, Sevilla, València,
Màlaga, Madrid, Saragossa i Bilbao. Davant aquesta informació,
es van recabar els criteris utilitzats per la designació de les
possibles ciutats d'implantació d'oficines d'atenció a les víctimes
de delictes. Entre altres coses vàrem saber que el projecte del
Ministeri contemplava la progressiva implantació de serveis
d'atenció a les víctimes a altres capitals, entre elles Palma de
Mallorca i que en qualsevol cas, prèviament a l'implantació es
consultaria amb el Govern balear, per tal de respectar la trajectòria
marcada en aquest sentit per la Comunitat Autònoma.

Hores d'ara el Ministeri de Justícia i Interior no ha tengut
cap tipus de contacte amb el Govern Balear en relació amb aquest
assumpte.

Així mateix, cal dir que a l'any 1992, fruit de una reunió
que es va celebrar a Palma de Mallorca de totes les oficines i serveis
d'ajuda i atenció a les víctimes dels delictes existents en aquells
moments a Espanya, es va remetre una carta al Ministeri de Justícia
a fi de posar-nos a la seva disposició per qualsevol tema referit a la
problemàtica de les víctimes de delictes a fi de poder aportar
l'experiència de tots els anys que ja duem de funcionament i que, en
certa manera ens suporten i legitimen per poder esser consultades
a l'hora de projectar qualsevol iniciativa damunt aquesta
problemàtica.
 

La Presidenta de la Comissió Interdepartamental de la
Dona:

Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3360/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a cursos i seminaris per a
policies locals durant el segon semestre del 1994. (BOPIB núm. 152
de 14 d'octubre del 1994).

1.- La programació prevista a l'Escola de Policia Local per
al segon semestre de l'any 1994, quant a seminaris i cursos, és la
que consta en els annexos I i II, que us adjuntem.

2.- Aquestes activitats es poden realitzar sempre que hagi
inscripcions d'alumnes, i fins avui s'han fet les següents:

A.- Cursos.

Bàsic: han participat alumnes dels ajuntaments d'Artà,
Mancor, Capdepera, Sóller, Ciutadella de Menorca, Eivissa,
Montuïri i Sant Llorenç.

Oficials: han participat alumnes dels ajuntaments de
Ciutadella, Ferreries, Felanitx, Palma, Inca, Manacor, Alcúdia,
Capdepera i Sa Pobla.

Actualització: Muro, Calvià, Capdepera, Alcúdia, Palma,
Sant llorenç i Sóller.

Reciclatge a Inca: Han participat alumnes dels
ajuntaments de Sa Pobla, Inca, Alcúdia, Pollença, Selva, Llubí,
Lloseta, Maria de la Salut i Alaró.

B.- Seminaris.

Rapel I: Han participat alumnes dels ajuntaments de
Calvià, Ciutadella, Manacor i Palma.

Alcoholèmia: Han participat els ajuntaments de Calvià,
Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.

Rapel II: Han participat alumnes dels ajuntaments de
Calvià, Ciutadella, Manacor, Palma i Sóller.

Croquis d'accidents I: Han participat alumnes dels
ajuntaments de Calvià, Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.

Tir voluntari II: Calvià, Llucmajor i Palma.
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Atestats accidents trànsit I: Alaior, Alcúdia, Calvià,
Capdepera, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.

Oxidoc: Calvià, Ciutadella, Inca, Manacor, Palma i
Sóller.

Relacions humanes Calvià, Manacor, Es Mercadal i
Palma.

Atestats accidents trànsit II: Alaior, Alcúdia, Calvià,
Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.

Drogues II: Ciutadella, Maó, Es Mercadal, Sant Lluís.

Documentoscòpia I: Calvià, Inca, Manacor, Marratxí,
Palma i Sant Llorenç.

Auxili accidents: Calvià, Ciutadella, Manacor, Marratxí,
Palma i Sóller.
 

La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3361/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a política de subvenció als
ajuntaments en matèria d'activitats juvenils. (BOPIB núm. 152 de
14 d'octubre del 1994).

1r.- Segons dades registrades pel departament econòmic
de la Conselleria de Governació i pel que fa a l'exercici
pressupostari 1992, es constata un assentament comptable de
200.000 pessetes transferides a l'Ajuntament d'Eivissa en concepte
de subvenció per a la realització d'activitats inversores en matèria
de Joventut (21200/455101/76000.0, transferències de capital a
ajuntaments); en referència al mateix perceptor i a l'exercici
pressupostari següent, l'anotació verificada és de 300.000 pessetes
, per a la realització d'activitats no inversores en matèria de
Joventut (21200/455101/46000.0, transferències corrents a
ajuntaments).

2n.- Els ajuntaments de Sant Joan, Sant Antoni, Santa
Eulàlia i Formentera, ateses les bases reguladores de les
convocatòries, no han sol•licitat del Govern Balear cap tipus de
subvenció en matèria de Joventut.
 

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

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3422/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Pascual, relativa a mesures de la Conselleria
d'Indústria relatives a la projecció exterior de la indústria balear.
(BOPIB núm. 153 de 21 d'octubre del 1994).

La Conselleria de Comerç i Indústria, amb l'objectiu de
projectar i reforçar la presència exterior de la indústria balear, pensa
dur a terme el programa de Promoció Comercial que emmarcat dins
el Pla de Reindustrialització de les Illes Balears i regulat pel Decret
50/1994 de 28 d'abril, contempla tota una sèrie d'accions de suport
a les empreses industrials de Balears per a realitzar les activitats
següents:

a) La participació, com a expositor, en fires i exposicions
comercials de fora de la Comunitat Autònoma.

b) La realització de missions de prospecció de mercat,
missions comercials amb exposició i missions comercials inverses.

c) La realització de projectes per a la millora de la imatge
de l'empresa i dels seus productes, amb la finalitat d'afavorir-ne la
comercialització exterior.

d) La realització d'estudis i l'assessorament en matèria de
comerç exterior.
 

Palma, 10 de novembre del 1994.
El cap de la Secció de Promoció Comercial:
Miquel Guillem Campins

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3437/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a gas-oil de gira-sol. (BOPIB núm.
153 de 21 d'octubre del 1994).

La transformació d'olis de plantes oleaginoses en
carburant no té tecnològicament cap secret i es realitza en diferents
punts d'Espanya.

La utilització del gira-sol (i altres oleaginoses) amb aquest
objectiu s'inscriu dins les produccions agrícoles "no alimentàries"
(no-food) que, com és sabut, són recolzades decididament per la
reforma de la PAC.

A Espanya, el MAPA ha aconseguit una reducció del 95%
en els imposts que graven els carburants en el cas del gas-oil produït
a partir de les oleaginoses.

El problema està que la transformació l'ha de fer Repsol
i han d'existir contractes agraris entre els productors i la indústria.

En aquests moments el MAPA està fomentant aquests
contactes.

Per la nostra part ja hem mantengut contactes amb la
Delegació de Repsol a les Illes i ambdós seguim de prop les
conversacions a nivell nacional.
 

Palma, 3 de novembre del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3438/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a aportació feta a 1993 als
gabinets d'assessorament de cadascuna de les entitats empresarials.
(BOPIB núm. 153 de 21 d'octubre del 1994).
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PIME-Menorca: 5.177.000 pessetes.

AFEDECO: 7.940.416 pessetes.

PIMEEF (Eivissa): 4.250.000 pessetes.
 

Palma, 8 de novembre del 1994.
El cap del Servei de Comerç

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3440/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a subvenció per al
diagnòstic precoç de càncer de mama en els pobles de les Illes..
(BOPIB núm. 153 de 21 d'octubre del 1994).

En la prevenció del càncer i existint l'Associació de
lluita contra el càncer, Junta de Balears, les activitats conduents a
dita prevenció es fan i s'han fet de manera coordinada entre
l'Associació i la Conselleria de Sanitat, fins i tot de manera
conjunta:

En aquesta línia s'otorga la subvenció objecte de la
pregunta a que fa referència. L'organització-coordinació de la
Campanya de diagnòstic precoç de càncer de mama la realitza
l'Associació Espanyola contra el càncer, Junta de Balears, amb la
participació directa dels equips de sanitaris locals i la
col•laboració logística dels respectius ajuntaments. Els municipis
en els que ja s'ha realitzat la campanya l'any 1994 són Campanet
i Consell, iniciant-se d'immediat a Santanyí i Santa Eugènia.

En el cas de Campanet el treball de camp fou realitzat
des del mes de maig i en el de Consell els mesos de maig i juny,
processant-se en aquests moments les dades obtingudes. Com
avançament dels resultats podem senyalar que la resposta de les
dones esmentades fou d'un 50% i que en tres de cada quatre, era
la primera vegada que s'els realitzava un reconeixement d'aquestes
característiques.
 

Palma, 7 de novembre del 1994.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3603/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur, relativa a deutors de l'empresa pública
Sefobasa. (BOPIB núm. 156 de 4 de novembre del 1994).

Conselleria d'Agricultura: 114.562.138 pessetes.

Icona: 22.292.384 pessetes.

Associació d'Amics del Parc s'Albufera: 143.446
pessetes.

Conselleria Adjunta a Presidència: 455.676 pessetes.

FODESMA: 61.333 pessetes.

Duque de Guttemberg Cals: 93.322 pessetes.

Aserradero Hnos. Llinás Maura: 272.412 pessetes.

Pinares de Mallorca, SL: 204.700 pessetes.

Federació Balear de Caça: 3.528.246 pessetes.

Gual Font, Joan: 143.832 pessetes.

TOTAL: 141.757.489 pessetes.
 

Palma, 16 de novembre del 1994.
El Director-Gerent de Sefobasa:
Miquel Ferrer i Ramis.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3664/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a centres d'ensenyament que han
presentat el Projecte lingüístic de centre. (BOPIB núm. 156 de 4 de
novembre del 1994).

Contestant a les preguntes que el Grup Parlamentari PSM
i EEM inclou sota el número 3664, el primer que he de dir és que el
nombre de Projectes Lingüístics presentats fins al 30 d'octubre
passat davant la Direcció General d'Educació de la Conselleria és
insignificant i, per altra part, que desconeixem el nombre de
projectes que hagin pogut tenir entrada en la Direcció Provincial del
MEC abans de la finalització del termini establert en l'Ordre del 12
d'agost del 1994.

Les raons que fonamenten aquest fet són evidents. Per una
banda, l'Ordre començà a vigir el 27 d'agost, que és el dia de la seva
publicació al BOCAIB, en plenes vacacions d'estiu. Per altra, el
començament del curs escolar -el setembre per a l'Educació
Primària i Secundària- i la constatable manca d'experiència del
professorat en aquest tema, quan no de coneixements, per elaborar
el Projecte Lingüístic de Centre, expliquen que no us puguem oferir
ara dades significatives sobre els centres que l'han presentat.

Però, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports era
conscient d'aquestes circumstàncies des de la mateixa publicació de
l'Ordre i, per aquestes raons, els seus esforços i treballs han anat
adreçats cap a un altra direcció.

La primera activitat que hem fet ha consistit a iniciar
converses amb el Ministeri d'Educació i Ciència. Aquest diàleg ens
ha permès:

- Assabentar-nos que la Direcció Provincial ha rebut, i
continua rebent, nombroses sol•licituds d'informació i ajuda per a
la confecció del Projecte Lingüístic.

- Aproximar postures entre ambdues administracions
educatives amb la finalitat de recercar vies de col•laboració
conjuntes en aquest punt concret.

El nostre desig, i la nostra intenció és que les converses
iniciades cristal•litzin en la publicació conjunta de les pautes
adequades perquè els equips directius de cada centre tinguin l'ajut
adient que els faci capaços d'elaborar correctament el propi Projecte
Lingüístic.
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En segon lloc, hem organitzat un curs sobre la
realització del Projecte Lingüístic de Centre, adreçat als equips
directius dels col•legis concertats i privats, que constitueixen,
estadísticament parlant, el col•lectiu d'ensenyament en el qual és
més urgent promoure seriosament la normalització i l'ús vehicular
de la llengua catalana.

150 professors de 51 centres hi han assistit, i ens vérem
obligats a rebutjar nombroses sol•licituds d'inscripció per manca
d'espai. El curs tingué lloc a Palma els dies 18 i 19 de novembre
passat.

Finalment, hem proposat al MEC l'organització i la
planificació conjunta de cursos sobre el Projecte Lingüístic de
Centre a realitzar als CEPS de les Illes, adreçats als càrrecs
directius i professors dels centres públics balears.
 

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

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3665/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a Pla operatiu d'actuació que
acompanya l'Ordre sobre l'ús de la llengua catalana de
l'ensenyament no universitari. (BOPIB núm. 156 de 4 de novembre
del 1994).

A més dels elements que conformen el Pla operatiu
d'actuacions que la pregunta indica expressament, la Direcció
General d'Educació de la Conselleria té previst desenvolupar-ne
altres, com ara:

- Suport a la trobada de teatre en català a l'ensenyament
mitjà.

- Beques per a l'assistència a la Universitat Catalana
d'Estiu de Prada.

- Suport als mitjans de comunicació amb vinculació al
món educatiu, que emprin i afavoreixin l'ús del català.

- Adaptació, d'acord amb la progressiva implantació de
la LOGSE, i distribució anual del programa informatitzat de gestió
econòmica, acadèmica i administrativa dels centres escolars.

- Suport als programes municipals d'Educació Infantil
que facin l'ensenyament en llengua catalana a la totalitat del cicle,
per a l'experimentació del Currículum propi.

- Suport als programes d'Educació d'Adults per
introduir-hi progressivament l'estudi de la llengua i literatura
catalanes.

- Conveni amb municipis per a la retolació en català als
centres escolars.

Les actuacions indicades es faran amb càrrec a partides
concretes de capítol 6è, inversions reals de caràcter immaterial, de
la Direcció General d'Educació, sense que impliquin o suposin cap
augment de les mateixes.
 

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

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3679/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Llorenç Rus, relativa a col•lecció de videos de patrimoni
submarí de les Balears. (BOPIB núm. 156 de 4 de novembre del
1994).

Abans de contestar a les tres preguntes, és necessari
matisar una qüestió que possiblement plantejaria no respondre a les
mateixes per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca:

- El promotor del Projecte és el Sr. Guillermo Cryns.

- L'editor de la col•lecció és l'empresa Drago-Sub.

- La Universitat de les Illes Balears, l'Institut Espanyol
d'Oceanografia i la Conselleria d'Agricultura i Pesca han actuat com
a col•laboradors tècnics en els guions dels diferents capítols per
aquest concepte, i per donar suport al projecte per considerar-lo
positiu com un mitjà de donar a conèixer el medi marí i la seva
problemàtica a la Societat de les Illes.

Es per això, que les dades corresponents a les preguntes
ens han estat facilitades per l'Empresa editora de la col•lecció
"Patrimoni submarí de les Balears" (DRAGO.SUB).

1.- 1000 exemplars del video 0 (gratuït)
2000 exemplars del video 1
2000 exemplars del video 2

2.- 1000 exemplars del video 1 (venuts 650)
1000 exemplars del video 2 (venuts 700)

3.- Els comercialitza la Distribuïdora Rotger.

Dels 4000 videos dels capítols 1 i 2, 100 de cadascun en
versió catalana, han estat adquirits per la Conselleria de Cultura per
a la seva distribució gratuïta a Centres d'Ensenyament.
 

Palma, 11 de novembre del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 3680/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Llorenç Rus, relativa a actuacions que s'han realitzat durant
l'any 1994 per tal d'eradicar l'alga tòxica Caulerpa taxifolia. (BOPIB
núm. 156 de 4 de novembre del 1994).

Durant l'any 1994 s'han fet les següents actuacions:

- Tancament de Cala Petita de Cala d'Or amb una línia de
boies marcant la zona afectada i col•locació sobre el fons de
transectes en forma de passadissos per a facilitar les feines de
prospecció.
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- Visites periòdiques a la zona afectada per part dels
biòlegs de la G.G. de Pesca i Cultius Marins. A totes les visites
s'ha procedit a retirar els rebrots o noves colònies observats,
realitzant-se una quantificació d'aquests. Com a resultat d'aquestes
visites podem assenyalar:

1.- S'han localitzat 4 petites colònies (1-2 m2) unes
desenes de metres fora de la zona acotada, que s'interpreten com
la manifestació d'assentaments d'anys anterior i que no es
detectaren en 1992.

2.- S'han eliminat de l'ordre de 400 rebrots dins la zona
acotada (com a rebrots s'entenen petites plàntules compostes per
1-10 frondes).

3.- L'eradicació definitiva de les colònies que s'instalaren
sobre roques tan sols s'ha pogut fer mitjançant maça i escàrpera,
únic sistema eficaç per a eliminar les radícules implantades a
l'interior de les pedres poroses o crullades.
 

El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 3681/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Llorenç Rus, relativa a expedients que han incoat els
serveis de guarderia forestal en matèria de caça. (BOPIB núm. 156
de 4 de novembre del 1994).

Durant l'any 1994 i fins a la data, la Guarderia forestal
ha presentat 10 denúncies en matèria de caça.

Aquestes denúncies han donat lloc a la incoació de 9
expedients administratius sancionadors.

D'aquests expedients 7 estan en tramitació i 2 s'han
resolt amb imposició de sanció.

Número: 117.
Nom: Joan Molina Santandreu.
Import de la sanció: 15.000 pessetes.

Número: 165.
Nom: Rafel Carbonell Perelló.
Import de la sanció: 2.000 pessetes.

 
Palma, 24 de novembre del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 3682/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Llorenç Rus, relativa a expedients que han incoat els
serveis de guarderia forestal en matèria de pesca. (BOPIB núm.
156 de 4 de novembre del 1994).

S'adjunta una relació de les inspeccions realitzades a les
Balears no tan sols dels anys 93 i 94, sinó des del 1987, així com
el nombre d'expedients sancionadors que s'han pogut incoar a rel
d'aquestes inspeccions.

No s'especifica l'import de les sancions que s'han cobrat,
ja que les dades que figuren a la Direcció General de Pesca i Cultius
Marins, només fan referència als cobraments tramitats per aquesta
Conselleria, i cal tenir en compte que molts dels expedients
sancionadors acaben per la via de constrenyiment, amb els
conseqüents recàrrecs, etc., i per tant serien unes dades que només
reflecteixen una part parcial de tots els cobraments realitzats
efectivament.
 

El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

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

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 3683/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Llorenç Rus, relativa a expedients que han incoat els serveis
de guarderia forestal en matèria d'incendis. (BOPIB núm. 156 de 4
de novembre del 1994).

Durant l'any 1994 i fins a la data, la Guarderia forestal ha
presentat 34 denúncies en matèria d'incendis forestals.

Aquestes denúncies han donat lloc a la incoació de 33
expedients administratius sancionadors.

D'aquests expedients 15 estan en tramitació i 18 s'han
resolt amb imposició de sanció.

Número: 30.
Nom: Pere Vila Bennàssar.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 33
Nom: Pere Jaume Capellà.
Import de la sanció: 21.000 pessetes.

Número: 34
Nom: Joan Borràs Morey.
Import de la sanció: 41.000 pessetes.

Número: 35
Nom: Gabriel Balls Rebassa.
Import de la sanció: 21.000 pessetes.

Número: 38
Nom: Llorenç Bernat Mir.
Import de la sanció: 41.000 pessetes.

Número: 39
Nom: Gabriel Rigo Ramis.
Import de la sanció: 21.000 pessetes.

Número: 44
Nom: Lluís Ladaria Mayol.
Import de la sanció: 160.000 pessetes.

Número: 45
Nom: Miquel Esteva Lliteras.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.
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Número: 56
Nom: Rafel Crespí Cladera.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 57
Nom: Joan Torrens Ripoll.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 67
Nom: Jesús Albert Kcal.
Import de la sanció: 250.000 pessetes.

Número: 70
Nom: Gregoria Maestro Garrido.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 72
Nom: Miquel A. Arranz Muñoz.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 74
Nom: Diego Buendía Prades.
Import de la sanció: 250.000 pessetes.

Número: 76
Nom: Llorenç Florit Coll.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 82
Nom: Montserrate Mascaró Cerdà.
Import de la sanció: 11.000 pessetes.

Número: 86
Nom: Catalina Vidal Rosselló.
Import de la sanció: 31.000 pessetes.

Número: 102
Nom: Severiano Gómez Crespo.
Import de la sanció: 10.000 pessetes.

 
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 3849/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Llorenç Rus, relativa a zones marítimes on s'ha realitzat
la repoblació de praderies submarines de posidònia. (BOPIB núm.
157 de 11 de novembre del 1994).

El trasplantament i "sembra" de Posidonia oceanica és
un tema del qual es té informació de primera mà des de 1992, arrel
de les entrevistes amb el professor Meinesz de la Universitat de
Niça amb motiu de l'eracicació de les colònies de Caulerpa
taxifolia. Ampliant les conversacions se'ns proporcionà abundant
bibliografia sobre les experiències realitzades a les costes
franceses de la Mediterrània.

Malgrat les bases científiques proporcionades per
especialistes en flora marina mediterrània i malgrat els resultats
reals, però tan sols a nivell de laboratori, quan l'empresa Drago-
Sub adquirí la patent per Espanya d'aquesta tecnologia i ens
sol•licità finançar o subvencionar un projecte de "repoblació a les
Balears, la nostra resposta va ser negativa per una sèrie de raons:

1.- Excepte en algunes zones puntuals, les praderies de
posidònia de les Illes Balears es troben en un estat de conservació
excel•lent, al contrari del que passa al sud de França.

2.- De la lectura de la bibliografia i des del punt de vista
d'una administració pesquera, aquestes experiències semblaven:

a) Un simple trasplantament d'unes zones en bon estat a
altres degradades, amb un creixement lent dels brots trasplantats.

b) D'un preu elevat i sense possibilitats d'arribar a tenir
repercussions a la biomassa útil, és a dir un reflex a les estadístiques
de producció de recursos pesquers.

Per tot això, l'única relació de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca amb aquest projecte ha estat autoritzar la sol•licitud
d'extracció i trasplantament d'un número determinat d'esqueixos, per
tal de dur a terme una experiència avalada científicament per la
Universitat de Niça, sol•licitud que era preceptiva en base a l'Ordre
de protecció de les fanerògames marines publicada aquest mateix
any per la nostra conselleria.

Aquesta autorització assenyalava explícitament el següent:

1.- Les experiències tan sols es podien dur a terme a la
badia de Palma, en concret davant s'Arenal i amb esqueixos
procedents de la mateixa badia.

2.- L'extracció d'esqueixos autoritzada va ser de fins a un
màxim de 3750, amb la condició que no se'n podien extreure més de
250 a un mateix punt.

3.- L'autorització té una validesa de dotze mesos (a
comptar des de maig de 1994) i l'empresa Drago-Sub haurà de
presentar a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins una
memòria explicativa de l'experiència en finalitzar aquesta.

Palma, 16 de novembre del 1994.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 4487/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a conclusions sobre la
situació real de la Dona. (BOPIB núm. 158 de 18 de novembre 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
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 4584/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a obres a l'edifici "Sa Granja".
(BOPIB núm. 158 de 18 de novembre del 1994).
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1.- Els motius inicials pels quals s'iniciaren els estudis
previs a les obres de reforma i condicionament de l'edifici "Sa
Granja" varen ser:

1.a.- Procedir a la reparació urgent de greus
deterioraments a cobertes, façanes i fusteria exterior que posaven
en perill la integritat de l'edifici.

1.b.- Acondicionar una part de l'edifici com a seu de les
oficines de Semilla, S.A., la qual estava situada dins l'edifici, en
condicions molt precàries, des de la seva creació a juliol de l'any
1991.

Amb la realització dels estudis abans esmentats, es va
constatar la possibilitat de situar dins l'esmentat edifici altres
empreses i/o serveis de la Conselleria, motiu pel qual es varen
ampliar les obres.

1.c.- Acondicionar la totalitat de l'edifici i trasllada-hi les
oficines d'altres empreses públiques, depenents de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, les quals ocupaven locals llogats i en
conseqüència obtenir reduccions de despeses.

2.- El pressupost inicial de les obres de reforma i
condicionament parcial de l'edifici "Sa Granja" ascendia a la
quantitat de vuitanta milions dues-centes vuitanta-quatre mil cent
noranta-vuit pessetes (80.284.198) més l'IVA.

3.- Les obres s'estan executant a càrrec del pressupost de
Serveis de Millora Agrària, S.A. (Semilla, S.A.), que té a la seva
disposició l'edifici de Sa Granja per acord del Consell de Govern,
amb autorització expressa per efectuar les obres de remodelació
interior, consolidació i restauració que fossin necessaris.

4.- Una vegada finalitzades les obres, l'edifici de la
Granja tindrà com a fi destinar-se a:

4.a.- Ubicació d'algunes dependències de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, concretament:

*Oficines d'experimentació agrària.
*Laboratori de sanitat vegetal.

4.b.- Ubicació d'empreses públiques i consorcis
depenents de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, concretament:

*Serveis de Millora Agrària, S.A. (Semilla, S.A.).
*Serveis Forestals de Balears, S.A. (Sefobasa)
*Consorci per a la dinamització econòmica al medi

rural- zona 5B.

Palma, 2 de desembre del 1994
El president de Semilla:
Pere J. Morey i Ballester.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 5177/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa a l'autor i cost de
l'Avantprojecte de Llei de règim econòmic i fiscal de les Illes
Balears (BOPIB núm. 161 de 9 de desembre del 1994).

A la primera part de la pregunta , formulada sota el títol
"Qui ha elaborat l'Avantprojecte de Llei de règim econòmic i
fiscal de les Illes Balears?", la resposta és els serveis propis de la
Conselleria d'Economia i Hisenda

A la segona part de la pregunta, formulada sota el títol
"Què ha costat l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de règim
econòmic i fiscal de les Illes Balears?", la resposta és molt difícil de
precisar, atès que no s'ha fet una atribució de temps del personal de
la Conselleria que ha dut a terme els treballs.

Com a informació complementària, hem de dir que, una
vegada conclòs el treball esmentat -el 7 de novembre i estudiat al
Consell de Govern del 22 de novembre de 1994-, la Conselleria ha
considerat important, per aportar al Parlament i per a una posterior
negociació a nivell estatal, així com per a una valoració de l'impacte
que pugui tenir aquest règim, encarregar uns estudis comparatius
d'aquest avantprojecte i el d'altres regions del món. Aquests estudis
són:

a) La secció canària de la firma consultora Ernst &
Young, que va participar en el procés de redacció i negociació de
l'Estatut canari davant el Govern central ha fet un treball de contrast
d'un dels darrers esborranys del projecte balear, a partir dels seus
coneixements de tècniques negociadores amb Madrid en qüestions
semblants.

b) Atès que una bona part de les mesures dissenyades pel
Govern balear en el projecte d'estatut fiscal i econòmic, suposen
atreure negocis inexistents a les Illes Balears, en competència amb
altres indrets, es va encarregar a la consultora Andersen , que
disposa d'oficines a tots els llocs d'interès per a nosaltres, fer un
contrast del nostre projecte amb la situació fiscal d'Irlanda, Holanda,
Bèlgica, Malta i certs llocs de l'Estat espanyol. 

De la mateixa manera, es va fer una feina de contrast del
projecte balear, pel que fa a la captació de negocis de fora, amb
aquesta consultora, que va fer un grapat de suggeriments per fer
competitiva i homologable la redacció fiscal presentada.

Per tant, a la pregunta sobre el cost, s'hauria d'afegir al
cost imprecisable del personal propi, les tasques de documentació
que varen fer aquestes consultores, per un preu de 6,5 milions de
pessetes la primera i 5,5 milions la segona.

Palma, 20 de desembre del 1994
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5179/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a cost de l'estudi "Mobile creative
professionals lifestyles locational preferences and comunications
needs" (BOPIB núm. 161 de 9 de desembre del 1994).

El conseller que subscriu manifesta que l'estudi "Mobile
creative professionals: Lifestyles, locational preferences and
communications needs" realitzat pel "Centre for Urban and
Regional Development Studies of the University of Newcastle upon
Tyne" (CURDS), és una investigació que forma part de l'acord
firmat entre aquest centre, un dels més prestigiosos d'Europa, i la
Conselleria d'Economia i Hisenda.
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Com a resultat d'aquest acord, CURDS no sols ha realitzat
aquest estudi, sinó que ha dut a terme una tasca d'assessorament
constant.

Així, CURDS ha participat en l'elaboració de l'Estratègia
d'innovació tecnològica dissenyada pel Govern balear que forma
part del Pla estratègic de competitivitat de les Illes Balears, i ha
proporcionat assessorament sobre un dels factors claus d'aquesta
estratègia, com és la implantació de les noves tecnologies i el seu
impacte econòmic a les Illes Balears.

CURDS, a més de col•laborar amb el seu assessorament,
també ha participat en els diversos seminaris i conferències que la
Conselleria d'Economia i Hisenda ha organitzat, per exemple el
"Telematics and Innovation, new ways of living and working in
Europe i les jornades dutes a terme amb motiu de l'organització
del Concurs internacional d'idees del Parc BIT.

L'acord firmat amb CURDS també inclou l'admissió de
becaris de la nostra comunitat a la Universitat de Newcastle upon
Tyne.

Finalment, l'estudi realitzat per CURDS "Mobile creative
professionals: Lifestyles, locational preferences and communication
needs", considerat un estudi pioner a Europa, és una investigació
exhaustiva que inclou la identificació dels futurs residents del Parc
BIT, de les seves necessitats, així com el disseny d'una estratègia
per atreure professionals i empreses, futurs usuaris del Parc BIT.

L'import total de les col•laboracions i els treballs
realitzats per CURDS, inclòs "Mobile creative professionals:
Lifestyles, locational preferences and communications needs", suma
un total de 8.000.000.- pessetes.

Palma, 23 de desembre del 1994
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 5180/94, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Triay, relativa al conveni o contracte referent
a l'estudi normativa autonòmica CAIB i normativa de l'Estat i de la
CEE que afecta la CAIB (BOPIB núm. 161 de 9 de desembre del
1994).

La quantitat de 862.500 pessetes pagada a l'Institut de
Dret Públic, S.L. durant 1993 correspon a l'anualitat d'aquest any
per a l'elaboració de l'estudi sobre la normativa autonòmica de la
CAIB, de la normativa de l'Estat i de la CEE així com de la
jurisprudència que afecta la CAIB. Aquesta quantitat pertany
només a la part referida a la CAIB.

Aquesta relació es va formalitzar mitjançant el
corresponent tràmit establert a la normativa aplicable a l'efecte i
es va subscriure el pertinent contracte en data 9 de novembre de
1992.

Abans de l'any 1992 no es va contractar cap informe per
part de la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern balear.

Per últim, el cost de l'estudi referit a l'any 1993 ha estat el
mateix que per l'any 1992.

Palma, 28 de desembre del 1994.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 5181/94, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa al Pla estratègic del CDER Consorci
per al desenvolupament econòmic del Raiguer. (BOPIB núm. 161 de
9 de desembre del 1994).

1.- El Pla Estratègic del CDER ha estat encarregat per la
Conselleria d'Economia i Hisenda.

2.- El Pla Estratègic del CDER ha estat elaborat
conjuntament per la Conselleria d'Economia i Hisenda, la gerència
del CDER i la Consultora Idom, autora del Pla de reconversió
regional del Raiguer.

3.- L'elaboració del Pla estratègic del CDER ha costat:
330.695,- pessetes.

Palma, 20 de desembre del 1994.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 5282/94, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Encarna Magaña, relativa a suspensió del curs de
reciclatge policies locals a Eivissa. (BOPIB núm. 163 de 23 de
desembre del 1994).

El reciclatge a Eivissa, programat per fer-ho la setmana
del 28 de novembre al 2 de desembre de 1994, es ca ajornar fins el
dia 9 de gener del 1995, a caus de la vaga indefinida del personal
d'Iberia.

El dia 28 de novembre els dos professors de Palma que hi
havien d'inaugurar el reciclatge i portaven el material didàctic per
als alumnes no varen poder agafar l'avió perquè tots els vols des de
Palma es varen anul•lar indefinidament, la qual cosa, i davant la
possibilitat que la resta dels dies no es poguessin desplaçar els altres
professors, va obligar a ajornar la dita activitat docent fins la segona
setmana de gener de 1995, tal com s'està desenvolupant actualment.

Pont d'Inca, 12 de gener del 1995.
El cap de servei:
Pedro Antonio Mas Cladera.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials al Projecte de llei de modificació parcial del text de la Llei
2/89, de 22 de febrer de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de gener del 1995, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials al Projecte de Llei de referència,
fins a dia 7 de febrer del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials al Projecte de llei de guarda i protecció dels menors
desemparats. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de gener del 1995, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials al Projecte de Llei de referència,
fins a dia 7 de febrer del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials al Projecte de llei d'actuació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en l'aplicació de les mesures judicials sobre menors
infractors. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de gener del 1995, acordà d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes parcials al Projecte de Llei de referència,
fins a dia 7 de febrer del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 166.

- 3.10. Preguntes amb sol•licitud de resposta escrita. Apartat C).
On diu: ... RGE. núm. 12/95...
Ha de dir: ... RGE. núm. 14/95...
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