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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 29 de novembre del
1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1928/95, relativa a dotació de competències a la CAIB en
matèria de comerç interior, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, en aplicació de l'article 28.3 de l'Estatut d'Autonomia i de
l'article 87.2 de la Constitució Espanyola, a adoptar un projecte de
llei per tal d'atorgar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
la competència normativa en matèria de comerç interior, d'acord
amb l'article 150.2 de la Constitució Espanyola."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Interpel•lació RGE núm.
2574/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'habitatge i sòl del Govern de la CAIB..
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Francesc
Antich i Oliver.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ramon
Balanzat del G.P. Mixt, Hble Sr. Eberhard Grosske del G.P.
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Mateu Morro del G.P.
Nacionalista-PSM i Hble Sr. Avel•lí Casasnovas del G.P. Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Francesc
Antich i Bartomeu Reus.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de febrer de 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Seu del Parlament, 30 de novembre del 1995.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

El Ple del Parlament, en sessió de dia 29 de novembre del
1995, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2348/95, relativa a política d'inversions, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a redissenyar la seva política d'inversions a l'àmbit corresponent
a les empreses de capital risc d'acord amb els següents criteris:
Distribuir la inversió dels recursos públics en aquest
àmbit, d'acord amb criteris objectius, i d'acord amb els interessos
generals de l'economia de la nostra comunitat ja sigui en projectes
que afectin sectors estratègics que contribueixin a la introducció
de noves tecnologies o que representin interès social general i
objectivable."
Seu del Parlament, 30 de novembre del 1995.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2931/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a activitats de promoció de la salut als centres
escolars (BOPIB 22 de 24 de novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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B)

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3106/95,
de l'Hble. Sra. Diputada Miriam Muñoz i Laso de la Vega, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a comercialització il•legal d'oli
adulterat a Mallorca. (BOPIB 23 de 30 de novembre del 1995).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3028/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a oferta turística no homologada
normativament. (BOPIB 22 de 24 de novembre del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social.

Fou contestada a 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 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3040/95,
de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sancions per incompliment del
termini d'execució de les obres del túnel de Sóller (BOPIB 23 de 30
de novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3122/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a motius pels quals no es comuniquen les
resolucions de les denúncies. (BOPIB 23 de 30 de novembre del
1995).
Fou contestada a 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 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3041/95,
de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pròrroga del termini d'execució
de les obres que empara les del túnel de Sóller (BOPIB 23 de 30 de
novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2957/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra unida de les Illes Balears, relativa a conveni amb
CCRTV per emetre espais televisius de producció pròpia a través de
la televisió catalana. (BOPIB 22 de 24 de novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2961/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comunicació en castellà de les memòries dels
consells insulars en matèria d'urbanisme. (BOPIB 22 de 24 de
novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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I)

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2962/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicació de documents per l'Institut Balear
d'Estadística. (BOPIB 22 de 24 de novembre del 1995).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3051/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Junta Rectora del
parc de l'Albufera des Grau (Maó). (BOPIB 23 de 30 de novembre del
1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de la
Funció Pública.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3047/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a compliment del
Reial Decret 1494/1995, de 8 de setembre, sobre contaminació
atmosfèrica per ozó. (BOPIB 23 de 30 de novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria.

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3089/95, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a negociacions amb
els sindicats sobre qüestions de funció pública durant l'any 1995.
(BOPIB 23 de 30 de novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de la Funció
Pública.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 3039/95,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicació en castellà del tom cinquè referent
al projecte de pressuposts de les empreses públiques. (BOPIB 23 de
30 de novembre del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI,
RGE núm. 2803/95 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a ajuts a la producció i comercialització de fruits secs en el
marc de la Unió Europea (BOPIB núm. 20 de 10 de novembre del
1995).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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B)

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 1995, REBUTJÀ el punt 1.b) de la Proposició
no de Llei RGE núm. 2803/95 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d'inversions (BOPIB
núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

Relativa a no presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 2499/95, relativa a declaració de Reserva Natural de ses
Salines d'Eivissa, les illes des Freus i ses Salines de Formentera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de novembre del 1995 no es prengué en consideració per 26
vots a favor, 30 en contra i cap abstenció, la proposició de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, i
publicada en el BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

2. COMISSIONS
PARLAMENT

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de
resposta oral RGE núm. 2932/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de novembre del 1995 fou retirada pel seu autor
la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes per donació d'òrgans (publicada en el BOPIB núm. 22
de 24 de novembre del 1995).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de novembre del 1995,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
2531/95, relativa a increment de les emissions de Ràdio Jove, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm.
3209/95, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)

Ordre de Publicació
B)
Relativa a decaïment del punt segon de la Proposició no
de llei RGE núm. 1928/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 29 de novembre del 1995 per acord de la Junta de
Portaveus decaigué el punt segon de la proposició no de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a dotació de competències a la CAIB en matèria de comerç
interior (publicada en el BOPIB núm. 10 de 16 d'agost del 1995).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir l'emissió de Ràdio Jove durant el màxim d'hores possible
tot atenent la consecució dels objectius del projecte, mantenint
almanco la durada actual. Així mateix, el Parlament insta el Govern
a procurar una major participació directa des de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera a través de la creació de
corresponsalies a aquestes illes."
Seu del Parlament, 4 de desembre del 1995.
La Presidenta:
Carlota Alberola i Martínez
El Secretari:
Joan Marí i Tur.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del
1995, debaté la Pregunta RGE núm. 2637/95, de l'Hble. Sr. Diputat
josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a compliment de la Llei de normalització
lingüística en el POOT de Menorca. (BOPIB núm. 18 de 3 de
novembre de 1995).

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2287/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Consell econòmic i social
(BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre de 1995).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de novembre del 1995, debaté la
Pregunta RGE núm. 2659/95, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
del pla director per a la gestió dels residus sòlids urbans a l'illa
d'Eivissa (BOPIB núm. 18 de 3 de novembre de 1995).
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Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de novembre del 1995, debaté la Pregunta RGE
núm. 2606/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a descompte per al
transport aeri aplicat als residents de les Illes (BOPIB núm. 18 de 3
de novembre de 1995).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria..

2.4. COMPAREIXENCES

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de novembre del 1995, debaté la
Pregunta RGE núm. 2698/95, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge
a Japó del conseller de Comerç i Indústria (BOPIB núm. 20 de 10
de novembre de 1995).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria..
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la Direcció General de Política Lingüística (RGE núm.
2446/95).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 22 de novembre del 1995, tengué lloc la compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, acompanyat del Sr.
Director General de Política Lingüística, que informaren sobre el
tema de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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2.5. INFORMACIÓ

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre el programa Foner II
objectiu 5B (RGE núm. 2870/95).

Ordre de Publicació

B)

A la Comissió d'Economia, en sessió de dia 29 de
novembre del 1995, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca, acompanyat de la Sra. Secretària
Tècnica de la Conselleria, i de la Sra. Directora General de
Producció i Indústries Agràries, que informaren sobre el tema de
referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A)
Relativa a retirada de les preguntes RGE núms. 2428/95 i
2429/95.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 22 de novembre del 1995, segons escrit RGE núm. 3045/95 el
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM retirà les preguntes RGE núms.
2428/95 i 2429/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons (BOPIB
núm. 16, de 20 d'octubre del 1995).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre les activitats i aportacions per part del representant
de la Comunitat Autònoma al "Consejo General de la Ciencia y la
Tecnología". (RGE núm. 2507/95).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió
de dia 29 de novembre del 1995, tengué lloc la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, acompanyat
del Sr. Director General d'Educació, que informaren sobre el tema
de referència.

Ordre de Publicació
B)
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 29 de novembre del 1995, acordà de felicitar l'escriptora Sra.
Carme Riera.per haver aconseguit el Premio Nacional de Narrativa
amb el seu llibre "Dins el darrer blau".
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller sense cartera,
davant la Comissió d'Asumptes Institucionals i Generals, sobre les
accions de govern pensa dur a terme durant aquesta legislatura".
(RGE núm. 2556/95).

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

D)

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió
de dia 29 de novembre del 1995, tengué lloc la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, acompanyat
del Sr. Director General d'Educació, que informaren sobre el tema
de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A)
A la Pregunta RGE núm. 1958/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí , relativa a les ajudes per garantir la igualtat
d'oportunitats dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de cadascuna de
les Illes. (BOPIB núm. 11 de 8 de setembre del 1995).
El preu de la matrícula anual aprovat pel Consell de
Direcció, és de 425.000 pessetes per curs, a totes les especialitats de
mestre especialista i mestre hoteler. En aquesta quantitat s'inclou el
dinar de l'alumnat i les despeses derivades de la formació escolar
durant tot el període lectiu (octubre-maig), a excepció de la
vestimenta de taller. En comparació amb escoles que ofereixen
estudis similars a l'Estat espanyol, el cost de matrícula és d'un 20%
a un 50% més econòmic.
L'Escola d'Hostaleria per garantir la igualtat d'oportunitats
entre tot l'alumnat ha instaurat les mesures següents:
a) Pagament fraccionat.
El cost anual de la matrícula es pot abonar
fraccionadament: un 50% a l'inici del curs, i la resta repartida en sis
mensualitats.
b) Convenis amb institucions bancàries.
L'Escola ha signat un conveni de col•laboració amb Sa
Nostra i la Banca March que permet a l'alumnat de gaudir d'un
préstec personal per finançar els estudis. Aquesta fórmula molt
adequada per a les especialitats de dos anys, implica una quota
d'unes 15.000 pessetes a descomptar de la nòmina del futur
professional a partir del tercer any.
c) Concessió de beques.

BOPIB núm.30 - 22 de febrer del 1996
L'Escola d'Hoteleria té instaurats dos tipus de beques:
25% i 50% del cost de la matrícula. Aquestes ajudes són
finançades per associacions o empreses del sector o per la mateixa
escola.
El requisit indispensable per tenir accés a una beca és
complir els sostres de renda fixats pel Ministeri d'Educació i
Ciència per estudis en edats similars.
Una comissió formada pel director acadèmic,
l'administrador i el cap d'Estudis de l'Escola baremarà els
expedients acadèmics dels alumnes que hagin sol•licitat ajudes i
compleixin requisits anteriors de renda, i aplicarà un coeficient de
correcció en funció de la procedència dels alumnes: Menorca,
Eivissa, Formentera, part forana, ...
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C)
A la Pregunta RGE núm. 2071/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a la reserva pressupostària que
existeix per al 1995 als pressuposts de la CAIB per al programa
Foner II. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).
La reserva pressupostària existent per al 1995 als
pressuposts de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per al programa
Foner II és de 1.065.450.000 pessetes.
Palma, 16 d'octubre del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

La intenció de la comissió és que tots els alumnes de
Menorca, Eivissa i Formentera gaudeixin d'una beca del 50%.

D)

La comissió farà una proposta de beques al Consell de
Direcció de l'Escola que serà el que aprovarà les ajudes.

A la Pregunta RGE núm. 2072/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme García, relativa a subvencions al programa
operatiu Foner II. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

d) Altres.
L'Escola d'Hoteleria negocia amb la UIB la reserva de
places a la Residència d'Estudiants del Campus per als alumnes de
Menorca, Eivissa i Formentera. El cost d'aquestes habitacions
seria assumit per l'Escola mitjançant serveis que pugui ofertar a la
residència.
Palma, 26 de setembre del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2070/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí , relativa a destí dels 25.000.000 de
pessetes de la partida pressupostària 13001.451001.64000 Cultura,
Secretaria General Tècnica, Inversions Reals. (BOPIB núm. 12 de
22 de setembre del 1995).
Dels 25.000.000 PTA pressupostats en la partida
13001.451001.64000.0 s'han destinat a la realització de l'expedient
de contractació amb l'empresa Entreforc, SL 10.170.000 PTA i no
10.700.000 PTA.
El crèdit restant, 14.830.000 PTA., s'ha utilitzat de la
manera següent:
- Realització d'expedient de contractació amb l'empresa
Grupo de Exclusivas Publicitarias, SA per a la divulgació dels
esdeveniments esportius i educatius de la Conselleria per un
import de 9.992.500 PTA.
- La resta, 4.837.500, s'ha utilitzat per realitzar diverses
actuacions de promoció de les activitats de la Conselleria amb els
mitjans de comunicació.
Palma, 31 d'octubre del 1995.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació

La relació de sol•licitants de les subvencions s'adjunta a
aquesta resposta.
No s'ha resolt cap subvenció en tres mesos i no se n'ha
resolta cap amb silenci administratiu.
La disposició transitòria única del Decret 3/1995 assenyala
que no es podrà dictar cap resolució de concessió ni reconèixer cap
dret a favor de les persones sol•licitants mentre no hagi estat
autoritzat el règim previst en el decret esmentat, per part de la
Comissió de les comunitats europees.
Palma, 16 d'octubre del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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E)

H)

A la Pregunta RGE núm. 2073/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa al compromís del Govern
amb l'Ajuntament de Ciutadella respecte al projecte
d'impermeabilització del Museu Bastió.. (BOPIB núm. 12 de 22 de
setembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2077/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa a l'estació marítima al port
de Ciutadella. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

L'any 1993, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports i l'Ajuntament de Ciutadella signaren un conveni de
col•laboració per dur endavant les obres de restauració del Bastió
de sa Font. L'aportació econòmica de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports va ser de 2.500.000 pessetes.
L'any 1994, l'Ajuntament de Ciutadella va sol•licitar a
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports una subvenció per
obres de condicionament i muntatge del Museu municipal del
Bastió de sa Font. Es va concedir una ajuda econòmica de
5.000.000 de pessetes.
Atesa la Llei 6/1994, de 13 de desembre i que va entrar
en vigor dia 1 de gener de 1995, les competències en matèria de
patrimoni històric, de promoció socio-cultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports varen ser transferides
al Consell Insular de Menorca.
Palma, 18 d'octubre del 1995.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2074/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa a l'execució del projecte
de la rotonda nord de Ciutadella. (BOPIB núm. 12 de 22 de
setembre del 1995).
Es contractaran les obres dins l'exercici del 1997.
L'execució de les obres està prevista en devuit mesos.
Palma, 8 de novembre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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G)
A la Pregunta RGE núm. 2075/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana M. Barceló, relativa a projectes de millora
d'infraestructures hidràuliques. (BOPIB núm. 12 de 22 de
setembre del 1995).
Els projectes de millora d'infraestructures hidràuliques
que pensa cofinançar el Govern de la CAIB juntament amb els
ajuntaments durant el 1995, mitjançant la fórmula de consorcis
són els següents: Maó, 50 milions.
Palma, 8 de novembre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

No existeix cap superfície disponible per aixecar una
estació marítima als voltants de l'atracador destinat a l'embarcament
i desembarcament de passatgers.
En l'actualitat es planteja la remodelació total del port de
Ciutadella de Menorca, la qual cosa comporta la construcció d'un
espigó exterior on s'hi traslladaran les activitats comercials.
Els baixos de l'edifici del port, com també l'esplanada
annexa, si bé poden contenir una petita estació marítima, aquesta no
seria utilitzada com a tal, donada la distància que hi ha entre aquesta
i el punt d'embarcada i el fet que està ocupada per ormeigs de pesca.
Palma, 26 d'octubre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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I)
A la Pregunta RGE núm. 2100/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a permisos d'explotació de pedreres
dins ANEI. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).
Amb posterioritat a la promulgació de la Llei d'espais
naturals (BOCAIB núm. 31, de 9/3/91), han estat atorgades les
següents autoritzacions i concessions per a activitats extractives,
situades en ANEI,
Organisme concedent: Direcció Provincial d'Indústria.
Data
14.4.92
30.4.92
30.4.92
3.6.92
31.8.92

Autoritzacions:
Recurs Toponímia
calisses Can Xorret
calisses Quarterades
calisses Calmo*
marès
La Porrassa
calisses S'Espartar

Terme municipal-Illa
Felanitx, Mallorca
Mancor, Mallorca
Felanitx, Mallorca
Petra, Mallorca
Sant Antoni, Eivissa

*Sols una petita extensió de la superfície autoritzada es troba en
ANEI.
12.5.95 marès

Pelusa

Banyalbufar-Valldemossa, Mallorca.

Es tracta d'un canvi d'una autorització existent i actualment en
explotació per una concessió.
Tant les autoritzacions com les concessions han estat
atorgades en base a la legislació específica actualment vigent la qual
regula els aprofitaments de recursos A) i C), Llei 22, de mins, de 21
de juliol (BOE núm. 176 de 24.7.1973) i el seu Reglament, Reial
Decret 2857, de 25 d'agost (BOE de 11.12.1978)
Conselleria de Comerç i Indústria.
El Cap de Servei d'Energia, Medi Ambient i Mines:
Pere J. Nadal.
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J)

K)

A la Pregunta RGE núm. 2103/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputat Antoni Alorda, relativa a actuacions fiscalitzadores o
sancionadores duites a terme a pedreres inactives. (BOPIB núm.
12 de 22 de setembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2120/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa al canvi de traçat de la
carretera C-715. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

La restauració dels espais naturals afectats per les
activitats mineres està reglamentada segons el disposat al Reial
Decret 2994/1982, de 15 d'octubre (BOE núm. 274, 15.11.82), el
qual desenvolupava l'article 15.3 de la Llei 22, de mines, de 21 de
juliol, (BOE núm 176, 24.7.1973). D'una manera generalitzada
estableix:
-Les activitats existents a l'entrada en vigor de l'esmentat
reial decret, poden estar exemptes de la realització del pla de
restauració, si la superfície de labors hagués arribat als límits
finals de l'extracció amb anterioritat a la data de 15.11.1982. En
aquest cas, així com en aquells casos en els quals l'explotació
hagués finalitzat abans de l'esmentada data, l'espai afectat és
recuperat a tots els efectes per la propietat del terreny inicial, qui
podrà realitzar en ell, l'activitat que consideri oportuna, dins els
límits legals permesos.
Aquest és el cas del 96 al 97% de les pedreres
anomenades inactives en el Pla Sectorial de pedreres,
-Si les explotacions haguessin començat després del
15.11.1982, o no estan exemptes de realitzar un pla de restauració,
hauran de complir el que tinguin aprovat, la qual cosa pot consistir
en el replè, abancalament, sistema mixt, o altra variant que
aconsegueixi el condicionament o reutilització del terreny afectat.
En aquesta circumstància es troben quasi la totalitat de
la resta de les pedreres definides com "inactives", de les quals en
alguns casos ja ha estat tornat l'aval constituït per a garantir la
restauració, per haver-se comprovat la realització del pla aprovat.
Els casos restants corresponen a activitats que mai no
han realitzat l'extracció, o es troben sotmeses a processos
judicials, o de les quals no existeix constància de la seva
existència.
Les pedreres anomenades "actives discontínues" en el
Pla Sectorial de pedreres, són les que poden disposar
d'autoritzacions temporals per a la interrupció de labors, segons el
que estableix, en els articles 83.3 i 83.4, la Llei de mines de 21 de
juliol (BOE núm. 176, 24.7.1973) i 109.i del seu reglament, Reial
Decret 2857. de 25 d'agost (BOE de 11.12.1978). Poden tenir o no
Pla de restauració aprovat i el corresponent aval, depenent de la
seva situació respecte al Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre,
segons l'explicació donada abans per al cas de les pedreres
inactives.
Conselleria de Comerç i Indústria.
El Cap de Servei d'Energia, Medi Ambient i Mines:
Pere J. Nadal.

Mantenir la intersecció amb la PMV-322-2 a Sant Joan.
Evitar l'afecció a una zona boscosa.
Palma, 8 de novembre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i
Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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L)
A la Pregunta RGE núm. 2124/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Diéguez, relativa a subvencions atorgades al club de
bàsquet Gráficas García d'Inca. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre
del 1995).
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports no ha fet,
aquest any 1995, ni tampoc no ho va fer l'any 1994, cap
convocatòria pública de subvencions per a associacions esportives,
a la qual s'hagi pogut acollir el Club Bàsquet Inca-Gràfiques Garcia.
Això no obstant, cal destacar que la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports convoca, anualment, el Pla singular
d'ajudes per als desplaçaments a la península dels esportistes de les
Illes Balears, amb motiu dels campionats i/o lligues nacionals i el
Pla singular d'ajudes per als desplaçaments interinsulars dels
esportistes de les Balears, amb motiu dels campionats i/o lligues
nacionals i/o autonòmiques. A aquestes dues convocatòries es poden
presentar totes les federacions esportives de les Balears que
participen en competicions de caràcter oficial o tenen equips que
prenen part en lligues oficials, bé autonòmiques o bé nacionals, com
és ara el cas de la Federació balear de Bàsquet en relació al Club
Bàsquet Inca-Gràfiques Garcia.
Palma, 31 d'octubre del 1995.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2126/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Andreu Crespí, relativa a ajudes al foment de l'activitat
teatral. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).
Com ja sabeu, atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre,
que va començar a vigir dia 1 de gener, les competències en matèria
de patrimoni històric, de promoció socio-cultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports varen ser transferides
als consells insulars.
Així, el pressupost, les ajudes i el foment de l'activitat
teatral són competències dels consells insulars.
Palma, 31 d'octubre del 1995.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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N)
A la Pregunta RGE núm. 2127/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a contribucions econòmiques a
empreses editorials o a edicions o coedicions de llibres. (BOPIB
núm. 12 de 22 de setembre del 1995).
La documentació que s'adjunta a la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament,
a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

l'expedient d'adopció al jutjat. L'article 1829 de la Llei
d'enjudiciament civil especifica el contingut d'aquesta proposta
prèvia.
El legislador, per tant, fa una atribució genèrica de
l'activitat protectora a l'entitat pública i posa al seu abast les eines
legals corresponents. Així mateix, estableix els necessaris
contrapesos: la superior vigilància del Ministeri Fiscal, la
formalització judicial dels acolliments familiars i l'adopció sense el
consentiment dels pares, i finalment la possibilitat dels legítimament
afectats d'impugnar davant el jutjat les mesures administratives amb
les quals no estiguin d'acord.

A la Pregunta RGE núm. 2133/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'aplicació de mesures
per desemparament a menors. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre
del 1995).

Feta la precisió prèvia, s'acompanyen annexes les dades
estadístiques sol•licitades, extretes de la Memòria del 1994 i del
Cuestionario estatal para la estadística básica de las medidas de
protección a la infancia en dificultad social, referents al primer
semestre del 1995.

En primer lloc, la pregunta parteix d'un error conceptual:
ni els jutges són competents per declarar el desemparament de cap
menor en els termes del que preceptua l'article 172 del Codi Civil,
ni com a conseqüència d'un desemparament dicten habitualment
mesures protectores.

Cada mesura afecta un menor, però es poden donar casos
en què un mateix menor hagi estat causa de més d'un tipus de
mesura durant el període de temps avaluat. Així, una tutela sempre
sol dur aparellada una mesura de guarda, o de vegades una guarda
institucional esdevé acolliment familiar o aquest, adopció.

Com a exercici didàctic es proposa una atenta lectura del
Codi Civil, amb la qual cosa un s'adonarà de les conclusions
següents:

Habitualment, la mesura adoptada per l'administració com
a conseqüència d'un desemparament es du a terme immediatament.
És la virtualitat de l'eina que l'article 172 del CC posa en mans de
l'administració: la seva immediata aplicació. Per això, resultaria
ridícul resoldre mesures protectores d'impossible realització. La
realitat modular en termes d'eficàcia l'aplicació de les mesures
protectores. En aquest sentit, totes aquelles resolucions
administratives que es prenen, ho són per a la seva aplicació, i es
concreta sempre el centre o família que exercirà les facultats
inherents a la guarda del menor, sense que estigui permès fer
atribucions genèriques. Així, dins la feina d'integració dels fets a la
norma jurídica valorant els diferents informes, i de preveure que la
mesura a adoptar passarà per una separació del menor de la família,
es contacta amb el recurs adient per a l'exercici de la guarda, que
una vegada confirmat, queda incorporat a la proposta de resolució
que s'eleva a l'òrgan administratiu competent. Resulta per tant
gairebé impossible o anecdòtic el cas en què emesa la resolució de
mesura protectora aquesta no es pot dur a terme.

O)

- Els jutges són competents per determinar, a instància
del Ministeri Fiscal o del propi interessat les mesures de l'article
158 del CC:
En aplicació de l'esmentat article, de vegades esdevé
afectada l'Administració; bé perquè el jutge considera que es dóna
una situació de desprotecció susceptible d'intervenció per l'entitat
pública, o bé perquè el jutge disposa provisionalment la guarda en
un centre de primera acollida. En aquests casos, és la pròpia entitat
pública la que valora o no l'existència d'un desemparament, i la
que en conseqüència determina la mesura més adient, comunicantli al jutjat que ha pres la resolució urgent i provisional, la mesura
protectora que a partir del moment es passa a aplicar, igual o
diferent de l'adoptada pel jutge.
- L'article 172 del Codi Civil atribueix a l'entitat pública
competent la tutela dels menors que es troben en situació de
desemparament. A continuació defineix la situació de
desemparament sobre la base de requisits acumulatius. Si bé
l'atribució de la tutela a l'Administracióp es produeix ex lege, és a
dir, perquè ho diu l'article 172 del Codi Civil i actua de manera
automàtica, la declaració de desemparament és un acte purament
administratiu consistent en una tasca d'exegesi dels pressuposts
fàctics a la norma legal. Aquesta darrera tasca és duta a terme pels
diferents equips insulars dependents de la Direcció General de
Menors, on es valora tota la informació disponible del cas i
s'analitza el seu encaixament legal, acabant amb una proposta de
resolució. La resolució signada per l'òrgan administratiu
competent, conté, si s'escau, la declaració de desemparament i la
mesura protectora que es troba més adient segons el cas.
L'esmentada resolució es notifica al Ministeri Fiscal i als
interessats, amb comunicació dels recursos que tant davant
l'Administració com davant la justícia ordinària poden esgrimir.
- Si és cert que l'òrgan jurisdiccional intervé en la
constitució de determinades mesures protectores: així, la llei
preveu la seva intervenció en la constitució d'una modalitat
d'acolliment familiar i d'adopció.
- L'article 173 del Codi Civil, a l'apartat segon, preveu
les formalitats per a la constitució de l'acolliment familiar.
Determina de manera genèrica la constitució administrativa, amb
el consentiment dels acollidors, l'entitat pública, el menor si fos el
cas, i els pares del menor. Només en el cas en què la prestació del
consentiment per part d'aquests darrers no fos possible per
oposició o incompareixença, per a la constitució de l'acolliment
pretès, caldrà un acord judicial. En aquest cas, la promoció de
l'acolliment davant el jutjat únicament podrà ser realitzat per
l'entitat pública o pel Ministeri Fiscal.
- Pel que fa a l'adopció, l'article
únicament es pot constituir per resolució
determinades situacions de vincles familiars
necessària la proposta prèvia de l'entitat

176 determina que
judicial. Llevat de
o d'afinitat legal, és
pública per iniciar

Pel que fa als desplaçaments de menors entre illes, de
l'aplicació de mesures protectores, cal com a conseqüència, precisar:
a) D'una banda com a conseqüència de resolucions de
guarda s'intenta sempre mantenir el menor a prop del seu medi de
procedència, per tal de facilitar la seva reinserció familiar. Però no
poques vegades, sobretot a les illes de Menorca i Eivissa, es fa
necessari, en benefici del menor, procedir al seu trasllat a un
ambient diferent, allunyat del seu medi familiar. Se sol donar
prioritàriament en els casos de maltractaments o abusos sexuals
quan els indicis són posats en coneixement de l'òrgan judicial, i
aquest prèvies les oportunes informacions, decideix processar o
empresonar els abusadors o maltractants, no poques vegades parents
propers al menor. Però no ens enganem, de vegades no ha estat
possible l'estada d'un menor a la pròpia illa per manca del recurs
adient.
Ha estat i és intenció d'aquest govern comptar a cadascuna
de les olles com a mínim amb una unitat de primera acollida i un
recurs de tipus residencial per a l'acolliment de menors de més
llarga estada.
La prova més fefaent ha estat en principi l'Ordre 24831 de
27 de novembre del 1994, de la Conselleria de Governació on
s'oferien programes de guarda de menors per a la seva concertació
amb entitats col•laboradores. A les illes de Menorca i Eivissa
s'oferien a cadascuna una unitat de primera acollida i diagnòstic
socio-educatiu de 0 a 7 anys i una unitat de tractament socioeducatiu per a adolescents de 12 a 17 anys. A Eivissa es va cobrir
l'oferta de la UPA amb un concert amb les religioses Terciàries
Trinitàries i la unitat d'acollida residencial per a adolescents a
l'oferta presentada per Càritas d'Eivissa inaugurant.se en data ........
restant actualment en normal funcionament.
En aquest cas es va constatar el desinterès del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, prèviament contactat a aquest efecte.
Pel que fa a Menorca, ambdós programes quedaren
deserts, acordant-se finalment amb el Consell Insular de Menorca
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la continuïtat de la UPA que fins aleshores havia funcionat,
donant-se el vist-i-plau als desitjos del Consell Insular de Menorca
de crear la UTSE per a adolescents sense que a hores d'ara es
tenguin notícies del seu funcionament.
b) L'altra vessant és la referida a l'acolliment familiar i
a l'adopció. En aquests casos, el flux és l'invers. Són menors de
l'illa de Mallorca els que es desplacen per ser adoptats o acollits
principalment per famílies menorquines. D'una banda perquè
Menorca és deficitària en menors susceptibles d'adopció en relació
a la nombrosa llista d'espera de famílies adoptants que genera.
S'intenta pal•liar des del Govern incorporant els sol•licitants de
Menorca a la llista d'espera de Menorca. El cas d'Eivissa és ben
distint, ja que tot i mantenint uns estreta coordinació amb les altres
illes, es pot dir que s'autoabasta.
A continuació es passen a traduir en xifres les anteriors
consideracions:
Menors de Menorca traslladats a Menorca per guarda de
protecció:
1994: 3.
1r semestre 1995: 2.
Menors traslladats a Menorca per acolliment familiar o adopció:
1994: 2.
1r semestre 1995: 1.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2134/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la dotació econòmica de la
transferència de competències en matèria d'agricultura. (BOPIB
núm. 12 de 22 de setembre del 1995).
Durant la passada legislatura els representants de les
institucions insulars col•laboraren en la preparació dels traspassos
de competències.
Oficialment cap, ja que la feina va ser principalment
tècnica per poder avançar en el procés.
Quan es tenguin xifres definitives serà per l'aplicació de
les lleis corresponents.
Els processos de transferències de competències, són
processos administrativament complicats i no record que es
mantingués cap interpretació diferent de la metodologia utilitzada.
Sempre que es fa feina en la identificació del cost efectiu,
es parteix de la documentació inclosa en la comptabilitat de la
CAIB, a la darrera liquidació, que es troba en poder dels senyors
diputats.
Palma, 2 d'octubre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Menors d'Eivissa traslladats a Menorca per guarda en centres de
protecció:
1994: 4.
1r semestre 1995: 0.
Menors traslladats a Eivissa per acolliment familiar o adopció:
1994: 1.
1r semestre 1995: 0.
Palma, 18 d'octuibre del 1995.
La Conselleria de Governació.
Secretari General Tècnic.
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Q)
A la Pregunta RGE núm. 2135/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a les exigències del govern del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera en el traspàs de competències
en matèria d'agricultura. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del
1995).
Dins el procés de preparació de les transferències de
competències en matèria d'agricultura que es produïren a la passada
legislatura, els diversos representants de les institucions implicades
defensaren el seu punt de vista sobre les matèries afectades, com és
habitual en qualsevol procés d'aquest estil. Però el que està fora de
tot dubte, és que aquests plantejaments tècnics no es fan per exigir
un pressupost igual per se, sinó que el que es fa és analitzar i
desenvolupar l'aplicació de la llei de transferències.
Els representants de les institucions implicades estan en el
seu dret de fer els plantejaments que creguin ajustats a dret.
El Govern, durant aquesta legislatura i les anteriors, pensa
aplicar la llei de transferències als consells insulars.
L'experiència dels traspassos de competències ja efectuats
són una prova a que s'estan aplicant els esmentats articles.
Palma, 2 d'octubre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
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R)

T)

A la Pregunta RGE núm. 2136/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a l'acceleració dels
traspàs de competències en matèria d'agricultura. (BOPIB núm. 12
de 22 de setembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2185/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a com s'ha executat
l'ordre que estableix ajudes a empreses forestals. (BOPIB núm. 13
de 29 de setembre del 1995).

No hi ha cap "relació causa-efecte" en el sentit mostrat
a la pregunta.

L'ordre de 8 de febrer del 1995 estableix un règim d'ajudes
a empreses forestals que durant l'any 1994 havien de presentar les
sol•licituds d'ajudes dins els 30 dies següents a la publicació de
l'ordre (art. 7.1).

El Consell de Govern, i dins ell, l'anterior conseller
d'Agricultura i Pesca, era partidari de facilitar la transferència
d'Agricultura i Pesca i no retardar-la.
Els processos de transferències de competències, són
processos molt reglamentats i administrativament complicats.
Dins la passada legislatura es varen assumir transferències amb el
compliment dels terminis establerts. És intenció del Govern de la
CAIB assumir aquesta transferència de la forma més ràpida
possible dins l'actual legislatura.
Palma, 2 d'octubre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2143/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí, relativa a funcionaris que tenguin
acreditat el coneixement del català. (BOPIB núm. 12 de 22 de
setembre del 1995).

Amb execució de l'esmentada ordre els beneficiaris,
projectes, pressuposts i subvencions són els següents:
Mallorca:
Antoni Lliteras Mora. Maquinària. 4.060.200. 2.030.100.
Pere Llinas Maura. Maquinària. 5.383.480. 2.691.740.
Damià Xamena Mora. Maquinària. 177.200. 88.600.
Menorca:
Vicenç Pons Pons. Maquinària. 206.000. 103.000.
Antoni Fiol Bagur. 985.355. Renúncia.
Marcel•lí Hernández. Maquinària. 232.241. 116.121.
Juan Serra. Maquinària. 407.400. 203.700.
Llorenç Rotger. Maquinària.632.000. 316.000.
Germans Petrus. Maquinària. 86.000. 43.000
Eivissa:
Antoni Marí Marí. Maquinària. 1.297.586. 648.793.
Antoni Bonet Torres. Maquinària. 2.236.000. 1.118.000.
Guillem Daniel Fernández Fiol. 5.750.000. Renuncia.
Palma, 23 d'octubre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

El nombre total de funcionaris de carrera que integren
els cossos i les escales prevists a les addicions primera i dotzena
de la Llei 2/89, és de 1.089, dels quals 71 tenen acreditat el català
per l'Ibap.
El nombre total de funcionaris interins que integren els
cossos i les escales prevists a les addicions primera i dotzena de
la Llei 2/89, és de 206, dels quals 12 tenen acreditat el
coneixement del català per l'Ibap.
El personal eventual que treballa als diferents
organismes de la Comunitat és de 26 persones, cap de les quals no
té acreditat el coneixement del català per l'Ibap.
El personal laboral que està adscrit a cadascuna de les
diferents categories laborals és de 695 persones, de les quals 8
tenen acreditat el coneixement del català per l'Ibap.
Palma, 11 d'octubre del 1995.
El conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain i Díez.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2186/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a l'execució del
programa regional d'ajudes forestals. (BOPIB núm. 13 de 29 de
setembre del 1995).
L'execució que s'ha realitzat ii certificat fins ara és de
66,31 Ha. amb un pressupost total de 17.024.659 pessetes en 14
certificacions.
A més s'han aprovat expedients per un total de 285
milions de pessetes.
Palma, 13 d'octubre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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V)

X)

A la Pregunta RGE núm. 2188/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a obres adjudicades
a Bayopsa en execució o pendents de liquidació (BOPIB núm. 13
de 29 de setembre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2191/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Teresa Riera, relativa a ajuts concedits a sales
d'exhibició cinematogràfica durant els tres darrers anys. (BOPIB
núm. 13 de 29 de setembre del 1995).

En relació a les preguntes incloses als paràgrafs primer
i segon de l'escrit de 14 de setembre del 1995, varen ser
adjudicades a l'empresa Bayop S.A. les obres següents, que es
troben en procés de liquidació:

Les subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica són
finalistes, procedents del Ministeri de Cultura i destinades als cines
de baixa rendibilitat o situats a zones rurals, i a la projecció de
pel•lícules comunitàries.

a) En data 1 d'octubre del 1987 va ser adjudicada l'obra
"Rotonda Portals Nous";

El criteri d'adjudicació de subvencions a cines de baixa
rendibilitat és el següent:

b) en data 2 de setembre del 1993, el Consell de Govern
de les Illes Balears va adjudicar definitivament les obres del
projecte modificat de condicionament de la C-710, de Pollença a
Andratx, del p. q. 51,600 al 61,800, tram Sóller-Deià, Mallorca;

La distribució d'ajuts s'efectua proporcionalment al
nombre de mesos d'activitat realitzada per cada sala al llarg de l'any
(anterior a l'any que ho sol•liciten), segons criteris fixats per
l'ICAA. La quantia no pot ser superior a la recaptació bruta
obtinguda per cada sala durant l'any esmentat.

c) en data 27 de juliol del 1994, el conseller que subscriu
va resoldre d'adjudicar definitivament el contracte referent a les
obres de la rotonda en el p. q. 31,200 de la carretera C-712, d'Artà
al Port d'Alcúdia (Av. Tucan);

El criteri d'adjudicació de les subvencions a la projecció
de pel•lícules comunitàries és el següent:

d) en data 16 d'agost del 1994, el conseller que subscriu
va resoldre d'adjudicar definitivament el contracte referent a les
obres de reconstrucció d'un tram del moll de pescadors a
Portocolom (Felanitx), Mallorca.

El criteri d'adjudicaicó es concreta en el 5% dels ingressos
de taquilla generats per la projecció de pel•lícules comunitàries que
són beneficiàries de les ajudes a la distribució. Cada pel•lícula
genera drets a la subvenció durant els dos primers dos anys,
comptant a partir de la data de l'estrena comercial a Espanya. Els
programes dobles es computen el 50% de cada pel•lícula.

En relació amb les obres esmentades, pel que fa a les
contingudes als apartats c) i d) abans citats, ha estat resolt el
contracte administratiu corresponent per causa imputable a la
persona contractista, mentre que pel que fa al punt b) el contracte
ha estat resolt per acord mutu.
Respecte de les obres contingudes en el punt a) varen ser
executades normalment per Bayop S.A.; existeix una liquidació
definitiva realitzada i aprovada el 31 de juliol del 1995. Es troba
pendent de certificar el saldo de la liquidació.
En relació a la pregunta formulada al paràgraf tercer de
l'escrit abans esmentat, no ha tengut cap conseqüència tal
sol•licitud de declaració de suspensió de pagaments; s'ha de tenir
present, si s'escau, i en relació amb aquesta suspensió de
pagaments, el contingut de l'article 165 del Reglament general de
contractació de l'Estat.
Palma, 22 de novembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

1992.- Subvenció a cines de baixa rendibilitat:
Teatre Principal. Barceló i Bonet. Santanyí: 140.826
Cine Juva. Margarita Mayol Terrassa. Capdepera: 201.180
Cine Argentino. Begama S.A.. Andratx: 160.944
Cine Capitol. Rafael Salas Llompart. Pollença: 181.062
Cine Alcázar. Rafael Salas Llompart. Maó: 201.180
Centre Cultural. Rafael Salas Llompart. Alaior: 201.180
Cine Oar. Rafael Salas Llompart. Ciutadella: 201.180
Cine Alcázar. Rafael Salas Llompart. Sóller: 201.180
Cine Principal. Rafael Salas Llompart. Felanitx: 100.590
1992.- Subvenció a pel•lícules comunitàries:
Cines Chaplin. J. Oliver Mercadal. Palma: 347.715
Cines Metropolitan, Rívoli i Lumière. A. Servera S.L. Palma:
590.418
Cine Juva. Margarita Mayol Terrassa. Capdepera: 10.063
Cine ABC. Miquel Vidal Arcas. Palma: 47.638
1993.- Subvenció a cines de baixa rendibilitat:
Cine Alcázar, Sóller; Centre Cultural, Alaior; Cine Oar, Ciutadella;
Cine Capitol, Pollença; Cine Principal, Felanitx. Rafael Salas
Llompart: 2.172.996
Cine Juva. Margarita Mayol Terrassa. Capdepera: 465.642
1993.- Subvenció a pel•lícules comunitàries:
Cines Metropolitan, Rívoli i Lumière. A. Servera S.L. Palma:
827.000
Cine Juva. Margarita Mayol Terrassa. Capdepera: 10.055
Cines Chaplin. J. Oliver Mercadal. Palma: 487.610
1994.- Subvenció a cines de baixa rendibilitat:
Cinema Recreatiu. Gabriel Tomàs Rosselló. Llucmajor: 254.268
Cine Juva. Margarita Mayol Terrassa. Capdepera: 197.764
Cine Alcázar, Sóller; Centre Cultural, Alaior; Cine Oar, Ciutadella;
Cine Capitol, Pollença; Cine Principal, Felanitx. Rafael Salas
Llompart: 1.186.584
1994.- Subvenció a pel•lícules comunitàries:
Cines Chaplin. J. Oliver Mercadal. Palma: 836.069
Cine Augusta, Cine Avenida, Cine Hispània. Rafael Salas Llompart.
Palma: 1.392.586
Cine ABC. Miquel Vidal Arcas. Palma: 41.394
Cine Juva. Margarita Mayol Terrassa. Capdepera: 19.600
Cine Rívoli. A. Servera S.L. Palma: 7.128
Cine Metropolitan, Cine Lumière. Comercial Rey Don Jaime S.A.
Palma. 1.172.414
El Conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.
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Y)
A la Pregunta RGE núm. 2209/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a assessors del Govern. (BOPIB
núm. 13 de 29 de setembre del 1995).
Pel que fa a la primera part de la pregunta, tot seguit es
relacionen nominalment els assessors del Govern de les Illes
Balears, les àrees de Govern que assessoren i les quantitats que
perceben. La segona part es contesta amb el Decret 107/1995, de
21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al
personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989.
Conselleria: Presidència
Assessor/conselleria: 3
Llinatges i nom: Rattier Nadal, Maria Teresa
Imp. mensual: S.B. 227.700
Imp. anual: 2.732.400
Llinatges i nom: Sancho Lladó, Francisca
Imp. mensual: S.B. 591.666
Imp. anual: 7.099.992
Llinatges i nom: Forteza Villar, Constanza
Imp. mensual: S.B. 392.950
Imp. anual: 4.715.400
Conselleria: Relacions amb Europa
Assessor/conselleria: 1
Llinatges i nom: Salom Coll, Maria
Imp. mensual: S.B. 342.581
Imp. anual: 4.110.972
Conselleria: Vice.presidència
Assessor/conselleria: 1
Llinatges i nom: Llanes Alentorn, Maria Ang.
Imp. mensual: S.B. 395.370
Imp. anual: 4.744.440

Conselleria: Agricultura
Assessor/conselleria: 2
Llinatges i nom: Vidal Bibiloni, Guillem
Imp. mensual: S.B. 441.054
Imp. anual: 5.292.649
Llinatges i nom: Pax Dolz Castellar, Al.
Imp. mensual: S.B. 481.999
Imp. anual: 5.782.788
Conselleria: Obres Públiques
Assessor/conselleria: 3
Llinatges i nom: Binimelis Berenguel, B.
Imp. mensual: S.B. 481.772
Imp. anual: 5.781.264
Llinatges i nom: Campuzano Casasayas, M.
Imp. mensual: S.B. 162.187
Imp. anual: 1.946.244
Llinatges i nom: Ribas de Reyna, Joaquín
Imp. mensual: S.B. 500.000
Imp. anual: 6.000.000
Conselleria: Sanitat
Assessor/conselleria: 3
Llinatges i nom: Llull Capó, Domingo
Imp. mensual: S.B. 455.189
Imp. anual: 5.462.268
Llinatges i nom: Llull Capó, Domingo
Imp. mensual: Trien. 13.541
Imp. anual: 189.574
Llinatges i nom: Fiol Ramonell, José Maria
Imp. mensual: S.B. 610.926
Imp. anual: 7.331.112

Conselleria: Cultura
Assessor/conselleria: 3

Llinatges i nom: Fiol Ramonell, José Maria
Imp. mensual: Trien. 16.916
Imp. anual: 236.824

Llinatges i nom: Pol Romaguera, Maria Luisa
Imp. mensual: S.B. 418.343
Imp. anual: 5.020.116

Llinatges i nom: Oliver Capó, Gabriel
Imp. mensual: S.B. 504.045
Imp. anual: 6.048.540

Llinatges i nom: Pol Romaguera, Maria Luisa
Imp. mensual: Trien. 6.826
Imp. anual: 95.564

Llinatges i nom: Oliver Capó, Gabriel
Imp. mensual: Trien. 66.944
Imp. anual: 803.328

Llinatges i nom: Riera Bennàssar, Andreu
Imp. mensual: S.B. 398.404
Imp. anual: 4.780.848

Conselleria: Indústria
Assessor/conselleria: 1

Llinatges i nom: Muntaner Morey, Rafael
Imp. mensual: S.B. 369.678
Imp. anual: 4.436.136
Conselleria: Hisenda
Assessor/conselleria: 3
Llinatges i nom: Ramonell Amengual, J.A.
Imp. mensual: S.B. 111.474
Imp. anual: 1.337.688
Llinatges i nom: Forcades Juan, Alejandro
Imp. mensual: S.B. 590.259
Imp. anual: 7.083.108
Llinatges i nom: Forcades Juan, Alejandro
Imp. mensual: Trien. 145.649
Imp. anual: 2.039.086
Llinatges i nom: Mato Veiga, Javier
Imp. mensual: S.B. 437.629
Imp. anual: 5.251.548

Llinatges i nom: Bosch Vallespir, Gabriel
Imp. mensual: S.B. 301.670
Imp. anual: 3.620.040
Conselleria: Governació
Assessor/conselleria: 2
Llinatges i nom: Vellibre Roca, Eduardo
Imp. mensual: S.B. 535.612
Imp. anual: 6.427.344
Llinatges i nom: Llull Vallespir, Miguel
Imp. mensual: S.B. 391.748
Imp. anual: 4.700.976
Palma, 11 de desembre del 1995.
El Conseller de la Funció Pública:
José Antonio Berastain Díez.
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Z)

AA)

A la Pregunta RGE núm. 2217/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a publicacions en les quals
s'inserta publicitat d'Ibatur. (BOPIB núm. 13 de 29 de setembre
del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2219/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a subvencions concedides a les
centrals lleteres. (BOPIB núm. 13 de 29 de setembre del 1995).

La campanya de publicitat que l'Ibatur efectua sota el
lema "El futur de les Balears és a les teves mans" ha estat dirigida
també dins l'àmbit de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera
de la següent forma:

El Govern balear ha subvencionat les centrals lleteres
següents durant els anys 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995:

-Inserció periòdica d'una pàgina de publicitat a
l'Informatiu Pimeef.
-Inserció d'una pàgina al "Diario de Menorca" amb
motiu de l'especial per l'aniversari de COPE.
-Col•locació de tanques publicitàries 3x4, durant un mes
a les illes de Menorca (4 tanques) i Eivissa (2 tanques).
-Falques radiofòniques a ràdio Popular COPE Menorca
durant els mesos de juliol, agost i setembre.
El Govern no ha de corregir cap criteri ja que sempre
s'ha mirat per igual als ciutadans de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera.
Creim i esperam que amb aquesta campanya s'ha
aconseguit incrementar la consciència ciutadana respecte de la
importància de preservar l'entorn, i ha servit de mitjà per a
conscienciar a la població de les nostres illes que la promoció més
important és la que comença per un mateix amb el respecte i la
neteja del nostre patrimoni.
Palma, 23 d'octubre del 1995.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Empresa Agama:
1991
1992
1993
1994
1995
Total

6.278.458
4.114.304
3.516.375
17.475.811
105.913.894
137.298.842

Empresa Coinga:
1991
1992
1993
1994
1995
Total

82.798.626
24.629.963
11.743.915
41.436.713
95.592.164
256.201.381

Empresa Granja Son Sea de Campos
1991
1992
1993
1994
1995
Total

90.000
9.821.855
25.617.620
4.477.151
2.141.785
42.148.411

Empresa Palma Crem
1993
1994
1995
Total

4.755.602
6.736.252
11.698.925
23.190.779

Palma, 13 d'octubre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 2236/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al desviament de la carretera general
Maó-Ciutadella al seu pas per Ferreries. (BOPIB núm. 14 de 6
d'octubre del 1995).
Encara no disposam de cap finançament addicional i ni tan
sols podem avaluar quin ni de quina quantitat disposarem.
No podem doncs en aquest moment concretar la data de
començament de la variant de Ferreries, si bé s'està redactant el
projecte que estarà en condicions d'iniciar-se, si no hi ha cap
incidència extraordinària, l'any 1997 o al principi de 1998.
Palma, 22 de novembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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AC)

AE)

A la Pregunta RGE núm. 2237/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a subvencions per
representacions teatrals. (BOPIB núm. 14 de 6 d'octubre del
1995).

A la Pregunta RGE núm. 2248/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a beques de l'Escola
d'Hoteleria. (BOPIB núm. 14 de 6 d'octubre del 1995).

Subvencions concedides per la Direcció General de
Cultura a representacions teatrals al llarg de l'any 1993 1994:
1993
Subvenció al muntatge teatral "Desbarats"
Subvenció representació obra de Joan Mas
Subvenció representació espectacle musical i sainet
Subvenció representació "Ritual dels guerrers"

2.200.000
150.000
150.000
150.000

1994
Subvenció teatral "La meitat de res"
Subvenció teatral "Cafè-Teatre 1994"

1.700.000
1.300.000

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

-L'Escola d'Hoteleria ha demanat a una sèrie d'empreses
i institucions que concedeixin beques als alumnes per poder cursar
els seus estudis.
Segons el reglament de beques de l'Escola aquestes podran
cobrir el 25% o el 50% del cost de la matrícula.
La matrícula. La condició indispensable que ha de complir
l'alumnat per accedir a les ajudes, és que la seva renda familiar no
superi els llindars fixats pel Ministeri d'Educació i Ciència per a
estudis universitaris.
Fins al dia d'avui s'han confirmat les següents beques
particulars:

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 2238/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a subvencions a representacions
musicals. (BOPIB núm. 14 de 6 d'octubre del 1995).
Llista de concerts musicals subvencionats per la
Direcció General de Cultura durant els anys 1993 i 1994.
Atesa la seva pregunta sobre subvencions a concerts
musicals, consultats els expedients d'aquesta direcció general,
figuren sota el concepte específic de concerts musicals els
següents:
1993
Festival Chopin de Valldemossa
Recital de piano Nicolai Demidenko

1.- Beques previstes per la pròpia Escola d'Hoteleria per
accedir als seus estudis:

1.000.000

1994
Festival Chopin de Valldemossa
Recital de piano

650.000

Joventuts Musicals de Capdepera
VII Serenates d'Estiu

200.000

Cadena Riu
Fundació Barceló 2 beques
Miquel Cerdó
Eurest

2 beques
50% matrícula
1 beca
1 beca

50% matrícula
50% matrícula
25% matrícula

La intenció de l'Escola és completar aquesta oferta a la fi
que tots els alumnes que ho han sol•licitat i compleixin els requisits
(uns 30 aproximadament) tenguin com a mínim un ajut del 25% de
la matrícula.
2.- Publicitat feta sobre l'existència d'aquestes beques:
S'ha informat i s'han contestat a l'alumnat en el moment de
la preinscripció, i de la matrícula totes les consultes fetes sigui
telefònicament o a la pròpia Escola sobre el tipus d'estudis i la seva
finançació.
Palma, 7 de novembre del 1995.
El Conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

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

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 2249/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló, relativa a la creació dels serveis
d'informació juvenil. (BOPIB núm. 14 de 6 d'octubre del 1995).
1.- Quines són les activitats de promoció efectuades per
la Conselleria de Governació a 1994 i 1995 per la creació de nous
serveis d'informació juvenil?
Any 1994
*Realització de campanya de publicitat i difusió "Estem
a prop de tu" (tríptics informatius i pòsters).
*Organització de cursos i seminaris: Curs intensiu de
formació per a informadors juvenils de la mancomunitat des
Raiguer (Binissalem).
*Participació en concerts i exhibicions:
Trial Indoor. Jordi Tarrés. Palma 5/8/94
Concert Víctor Manuel i Ana Belén. Palma 9/8/94
Concert La Granja, Los Ronaldos i Regreso. Sant Llorenç
12/8/94
Gran festa Carnet Jove i concert Sergio Dalma. Palma
23/8/94
Any 1995
* Realització de campanya de publicitat i difusió "Perquè
Balears és jove... estem a prop de tu (tríptics informatius).
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*Realització de campanya de publicitat i difusió
"Informació jove" (creació de logotip i edició de tríptics
informatius).
*Realització de campanya de publicitat i difusió "Sectes
destructives" (tríptics informatius i conferències)
*Realització de campanya de publicitat i difusió
"Anorèxia i bulímia" (tríptics informatius i conferències)
*Participació en fires:
Dia de les Illes Balears (Llucmajor)
La dona i el seu present (Palma)
Pista d'aventura (Palma)
JOVAC (Menorca)
*Publicacions:
Suplement informatiu Campus "El Día del Mundo"
Programa setmanal Cadena 100
Agenda setmanal Ràdio Balear
Guia de vacances 1995
Revista Gatzara (Eivissa)
Intervenció en mitjans de comunicació.

*Reunions periòdiques amb els responsables d'informació
juvenil de les Balears.
*Inspeccions i visites als punts d'informació:
Oficina d'Informació Juvenil d'Eivissa
Oficina d'Informació Juvenil de Maó
Oficina d'Informació Juvenil de Llucmajor
Oficina d'Informació Juvenil de Pollença
Oficina d'Informació Juvenil del SIOPJ (Ajuntament de Palma)
Oficina de Información al Soldado de la Base Aérea de Son San
Juan
Punt d'Informació Juvenil de Cala rajada
Punt d'Informació Juvenil de Santa Eugènia
Punt d'Informació Juvenil de Binissalem
Punt d'Informació Juvenil de Santa Maria del Camí
Centre Coordinador des Raiguer
Conversa amb el regidor d'interior de l'Ajuntament de Formentera,
Sr. Cándido Valladolid.
*Contractació d'informadors juvenils conveni Injuve/Inem
4 informadors juvenils (centre coordinador)
1 informador juvenil oficina informació Ajuntament de Ciutadella
1 informador juvenil oficina informació Maó
1 informador juvenil oficina Eivissa.

*Esdeveniments:
Celebració Festa d'informació juvenil i homenatge a la
informadora més antiga Aina Pons, cap de l'oficina d'informació
de Menorca (Llucmajor).
*Trameses mensuals d'informació (especialment borsa
de treball) als ajuntaments que ho han sol•licitat, inclosos o no
dins la xarxa d'informació juvenil.
2.- Quins són els acords existents a 994 i 1995 entre la
Conselleria de Governació i els diferents ajuntaments de les Illes,
per l'ajuda i col•laboració dels serveis d'informació juvenil?
*Nous punts autoritzats o en gestions per a la seva
autorització:
Punt d'Informació Juvenil de Pollença
Punt d'Informació Juvenil de Santa Eugènia
Punt d'Informació Juvenil de Sant Llorenç des Cardassar
Punt d'Informació Juvenil de Bunyola
Punt d'Informació Juvenil de Manacor
Punt d'Informació Juvenil d'Esporles
Punt d'Informació Juvenil de Can Picafort
Punt d'Informació Juvenil de Santa Margalida
Punt d'Informació Juvenil de la Mancomunitat des Pla (tràmit)
Punt d'Informació Juvenil de Porreres (tràmit)
Punt d'Informació Juvenil de Llubí (tràmit)
Punt d'Informació Juvenil de Lloret (tràmit)
Punt d'Informació Juvenil d'Alaró (tràmit)
*Organització de cursos de formació per a informadors
juvenils gratuïts per a participants de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.
Atenció al client
Introducció als problemes sanitaris de la joventut
Màrqueting per a informadors
Sectes destructives
Anorèxia i bulímia
Programes europeus
*Organització del IV Curs de capacitació per a
informadors juvenils.

677

La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 2299/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la contribució del Govern a crear
empreses relacionades amb el manteniment del medi ambient.
(BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
Dins l'exercici pressupostari de 1994, no es va presentar,
en el marc del PRIB, cap sol•licitud d'ajuda per a la creació
d'empreses relacionades amb el manteniment del medi ambient i
reciclatge.
Palma, 7 de novembre del 1995.
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Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2300/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts concedits a empreses
industrials en el marc del Pla de reindustrialització. (BOPIB núm.
15 de 13 d'octubre del 1995).
La Conselleria de Comerç i Indústria en execució del Pla
de reindustrialització i en l'àrea de promoció comercial ha
concedit durant l'exercici de 1994, ajudes a les empreses que es
relacionen en el llistat annex.
Palma, 6 de novembre del 1995.
El cap de la Secció de promoció comercial:
Miquel Guillem Campins.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 2305/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al cost de la campanya
publicitària realitzada pel Consorci per a la dinamització
econòmica del medi rural -zona 5B-. (BOPIB núm. 15 de 13
d'octubre del 1995).

Realització de l'original de premsa, incloent fotocomposició de
textos, muntatge, treballs en estudi, còpies reprogràfiques a mitjans
i remesa per missatger a Menorca i Eivissa: 120.0000
Total premsa local:
Premsa Forana:
Iris, Menorca
Sóller
N'Alí, Andratx
Calvià
Udol, Llubí
Bellpuig, Artà
Bona Pau,
Montuïri mensual
Es Molí Nou,
Vilafranca
Ariany

2.845.440
setmanal 1 pàgina
setmanal 1 pàgina
mensual 1 pàgina
mensual 1 pàgina
bimensual
quinzenal

25.500
28.000
20.000
85.000
1 pàgina 9.600
1 pàgina 10.000

1 pàgina 15.000
mensual 1 pàgina 8.000
mensual 1 pàgina 15.000

Realització de l'original
fotocomposició de textos,
reprogràfiques, adaptacions
els setmanaris: 45.000
Total premsa forana:

de premsa per a premsa forana,
muntatge, treballs en estudi, còpies
a mitjans i remesa per missatger a tots
261.100

Ràdio:

99.750

Ràdio Popular: Emissió de 2 falques diàries (a cada emissora) els
dies següents: 27 febrer, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21 i 23 març. Total 20
falques.
Mallorca, preu falca 1': 6.975
Menorca, preu falca 1':3.150
Eivissa, preu falca 1': 3.600
COPE Mallorca, total 20 falques:
139.500
COPE Menorca, total 20 falques:
63.000
COPE Eivissa, total 20 falques:
72.000
Total COPE
274.500

97.650
97.650

Ràdio Balear: Emissió de 2 falques (a cada emissora: Palma, Inca
i Manacor) els dies següents: 27 febrer, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 21 i 23
març. Total 20 falques.
Preu falca 1': 12.600
Total Ràdio Balear
252.000

El cost de la campanya publicitària realitzada pel
Consorci sobre el tema "Qüestió d'empenta" és de quatre milions
cent cinquanta-set mil quatre-centes vuitanta-sis (4.157.486)
pessetes.
Diari de Mallorca
Dilluns 27 febrer 7x3col.
Dijous 9 març
Dimecres 15 març 7x3col.
Dimarts 12 març 7x3col.

99.750
7x3col.
99.750
99.750

El Día del Mundo
Dissabte 4 març
Dimarts 9 març
Dilluns 13 març
7x3col.
Dimecres 22 març 7x3col.

7x3col.
7x3col.
97.650
97.650

Diari de Menorca
Diumenge 5 març 7x3col.
Diumenge 12 març
Dissabte 18 març 7x3col.
Divendres 24 març

63.630
7x3col.
63.630
7x3col.

Última Hora
Dimecres 1 març 7x4col.
Divendres 10 març
Dimarts 14 març 7x4col.
Dijous 23 març

123.200
7x4col. 123.200
123.200
7x4col. 123.200

Baleares
Divendres 3 març 7x4col.
Dissabte 11 març 7x4col.
Dijous 16 març
Dilluns 20 març
7x4col.

78.400
78.400
7x4col.
78.400

78.400

Diari de Ibiza
Dimarts 28 febrer 7x3col.
Dilluns 6 març
Diumenge 19 març
Dissabte 25 març 7x3col.

71.400
7x3col.
7x3col.
80.850

71.400
80.850

Diari 16 de Baleares
Dijous 2 març
Dimarts 7 març
Divendres 17 març
Diumenge 26 març

7x3col.
7x3col.
7x3col.
7x3col.

47.250
47.250
47.250
78.750

Onda Cero: Emissió de 2 falques diàries els dies següents: 28 febrer,
1, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22 i 24 març. Total 20 falques.
Preu falca 1': 6.000
Total Onda Cero
120.000
63.630
53.550

Última Hora Ràdio: Emissió de 2 falques diàries els dies següents:
28 febrer, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22 i 24 març. Total 20 falques.
Preu falca 1': 7.000
Total Última Hora Ràdio
120.000
Realització d'una falca de ràdio de 1' de duració, a 2 veus, incloent
lloguer de l'estudi de gravació, honoraris locutors, maqueta,
redacció de textos i bobines emissores: 51.000
Total ràdio:
837.500
Total premsa local
Total premsa forana
Total ràdio
16% IVA
Total
Forma de pagament: rebut
Palma, 9 de novembre del 1995
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

2.485.440
261.100
837.500
3.584.040
573.446
4.157.486
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Ordre de Publicació

AJ)

AL)

A la Pregunta RGE núm. 2306/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a accions realitzades des del
Consorci per a la dinamització econòmica del medi rural -zona 5B-.
(BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2321/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat que s'ha destinat al
Pla de prestacions socials bàsiques de 1995 (BOPIB núm. 15 de 13
d'octubre del 1995).

Segons es contempla a l'article 3 dels seus estatuts,
l'objecte del Consorci és gestionar i promoure el desenvolupament
de l'activitat econòmica en el medi rural, i més concretament en
els termes municipals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que figuren en la Decisión de la Comissió de 26 de gener
del 1994, per la qual s'estableix per al període 1994-1999 les
zones rurals cobertes per l'Objectiu 5b definit pel Reglament
(CEE) núm. 2052/88 del Consell (DOC 92/197/CE).

Als pressuposts de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social figura la quantitat 60.000.000 PTA que corresponen al
Consell Insular de Mallorca; pel que fa als doblers destinats tant al
Consell Insular de Menorca com al d'Eivissa i Formentera, des de
l'aprovació de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social, les quantitats corresponents al Pla concertat de
prestacions bàsiques van incloses dins el paquet de competències
delegades i les transfereix directament la Conselleria d'Economia i
Hisenda, pre la qual cosa ja no figuren als pressuposts de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Prèvia sol•licitud per part dels ajuntaments, el Consorci
ha realitzat campanyes de promoció i difusió del P. O. Foner II,
mitjançant reunions informatives als següents municipis: Petra,
Sóller, Maó, Llubí, Fornalutx, Vilafranca de Bonany, Deià,
Eivissa, Ferreries, Porreres, Santa Eugènia, Montuïri, Lloret de
Vistalegre, sa Pobla, Algaida, Artà i Sineu.
Igualment ha realitzat una funció d'orientació i
assessorament a particulars que han acudit a les oficines del
Consorci, donant tot tipus d'informació i tramitant els expedients
de sol•licitud d'ajuts. Actualment, l'esmentat Consorci realitza
funcions d'informació i seguiment als particulars, dels seus
expedients de sol•licitud d'ajuts presentats dins l'any 1995.
En definitiva les accions competència del Consorci són
"Accions a favor de la localització d'inversions productives" i
"Accions específiques d'orientació i assessorament".

No obstant això, s'ha de fer constar que a les fitxes de
presentació de projectes hi figuren les quantitats següents:
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d'Eivissa i Formentera

60.000.000 PTA
9.840.999 PTA
20.000.000 PTA

Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AM)

Palma, 9 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

A la Pregunta RGE núm. 2330/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a programes del Pla gerontològic
que ha realitzat el Govern de la Comunitat durant 1995. (BOPIB
núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

Ordre de Publicació

En resposta a la pregunta, s'adjunten fotocòpies dels
programes sol•licitats.

AK)
A la Pregunta RGE núm. 2307/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa al parc mòbil de l'Administració
de la CAIB. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
Em plau de trametre-vos documentació relacionada amb
la pregunta.

Palma, 18 de desembre del 1995
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Palma, 8 de novembre del 1995.
El Director General de la Presidència:
Gabriel Godino i Busquets.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 2331/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a programes per a prevenció,
atenció i tractament de situacions de maltractes infantils realitzats
durant 1995 (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
Des de la Conselleria de Governació s'estan duent a terme
els següents programes relacionats amb la matèria de
maltractaments a la infància.
A.- Programa experimental "Foment de la detecció i
millora de la intervenció amb menors maltractats i les seves
famílies". Aquest programa cofinançat amb el Ministerio de Asuntos
Sociales es desenvolupa experimentalment en determinats barris a
priori més conflictius de la Ciutat de Palma. Pel que fa als aspectes
relacionats amb la formació, l'avaluació, la supervisió, i la
metodologia es va subscriure un conveni la Unitat d'investigació
Agresión y familia de la Universitat de València, capdavantera dins
l'Estat espanyol en relació a aquesta matèria.
Sota la coordinació de la Conselleria de Governació es
desenvolupa en tres aspectes principals:
*Detecció. Increment de la detecció de situacions de maltractaments
per part dels agents socials. Unificació multidisciplinar dels
protocols de detecció i notificació. Es compta amb la col•laboració
de professors d'EGB, Policia Local, Personal dels Serveis Socials,
Personal d'infermeria, metges pediatres, Grume i mestres i
encarregats d'educació infantil. Un cop impartida la necessària
formació es varen unificar criteris tot consensuant protocols de
notificació.
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*Diagnòstic i valoració. Adreçat concretament al personal de
Servei de Menors. Amb la formació es va dissenyar i
posteriorment implementar una metodologia de diagnòstic i
intervenció específica, conjugant criteris de gravetat i risc testats
internacionalment, amb les disposicions legals vigents de la
legislació estatal, balear en matèria de protecció de menors.
*Tractament. A més del personal del Servei de Menors la
formació va anar adreçada als equips tècnics dels centres de
menors que tracten la problemàtica del maltractament des de
l'atenció integral del menor i les famílies i als equips
psicoterapèutics ue duen a terme maltractament ambulatori.
L'avaluació transversal d'aquest programa, encara que no
finalitzada la seva execució, permet augurar un notable èxit, que
una vegada confirmat i alhora que valorada la seva metodologia
permetés implantar-la dins la feina habitual.
B.- Programes concertats per la Conselleria de
Governació amb altres entitats públiques o privades per a la
guarda i tractament educatiu de menors, com a conseqüència de la
disposició addicional primera de la Llei 12/87 d'11 de novembre.
B1.- Programa d'acolliment de menors en situació de
maltractament de 25 places, gestionat pel Consell Insular de
Mallorca.
B2.- Programa d'atenció integral intensiva a menors que
pateixen maltractaments, 10 places gestionades per les Llars el
Temple. En aquest cas comptam amb experiència de més de 4
anys realitzant aquest programa.
La Conselleria de Governació.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 2332/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a projectes destinats a
col•lectius en situació d'exclusió social realitzats durant 1995.
(BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
En relació als col•lectius en situació d'exclusió social, La
Direcció General d'Acció Social de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social del Govern balear durant 1995 ha dut a terme els
següents projectes:
A) La Direcció General ha continuat desenvolupant el
macroprojecte iniciat l'any 1994 de crear i mantenir una xarxa de
centres i serveis d'atenció a les persones marginades i
premarginades, dins el marc d'un conveni interinstitucional signat
amb el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma que
té per objecte establir un marc de col•laboració que garanteixi el
funcionament d'un circuit integral d'atenció a la població que
pateix problemes crònics de marginació vinculats o no al consum
de drogues, vinculant-hi la iniciativa social amb la gestió dels
serveis.
Els serveis que componen la xarxa i on es desenvolupen
els projectes d'atenció diferenciats segons les necessitats dels
perfils dels usuaris que atenen són: Hospital de Nit, Son Ribas,
gestionats per l'associació La Sapiència; Can Palerm, Can Gazà,
Sa Placeta, gestionats per l'associació El Refugi; Puig des Bous,
Can Pere Antoni (SAPS), gestionat per INTRES.
B) Des del menjador social de la Conselleria de Sanitat
s'ha continuat desenvolupant com cada any el projecte de
cobertura de les necessitats bàsiques, excepte allotjament, del
col•lectiu de persones en risc o en situació d'exlusió social que ho
demanen, en coordinació i seguiment social dels centres de serveis
socials d'atenció primària.
C) El Decret 36/1995, de 6 d'abril del Govern balear, va
regular i constituir el Suport Transitori Comunitari amb la finalitat
de pal•liar les necessitats vitals dels grups d'exclusió social o
laboral, mitjançant la prestació d'una ajuda personal o familiar
directa, periòdica o no periòdica i el finançament de programes de
formació o de realització de les tasques socials, adreçades als
grups abans esmentats.
El Suport Transitori Comunitari es finança amb càrrec
als pressuposts generals de la CAIB i de conformitat amb el que
estableix la Llei 12/93, de 20 de desembre, d'atribució de

competències als consells insulars en matèria de serveis socials, la
concessió i gestió dels fons destinats a finançar el Suport Transitori
Comunitari és competència dels consells insulars, dins l'àmbit
geogràfic corresponent.
El Govern balear ha realitzat la corresponent transferència
dels fons de finançament als respectius consells insulars.
D) Dins el marc del conveni subscrit entre el MAS i la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern balear pel
cofinançament de projectes d'intervenció social integral per a
persones en situació de precarietat amb risc d'exclusió social o
econòmica, la Conselleria de Sanitat ha dut a terme el "Projecte
d'intervenció social per a persones amb risc d'exclusió social",
desenvolupats a l'Hospital de Nit amb la participació en qualitat
d'entitat gestora de l'associació Marginats la Sapiència.
E) La Direcció General d'Acció General ha presentat i ha
aval•lat davant la Direcció General d'Ocupació, Relacions Laborals
i Afers Socials de la Comissió Europea, el projecte anomenat
"Formació i inserció laboral" que té per finalitat la integració laboral
de persones marginades i/o en situació d'atur, a l'objecte que sigui
seleccionat i subvencionat amb els fons europeus per a projectes de
lluita contra l'exclusió social de 1995. L'entitat Fundació Deixalles
és la que ha elaborat i ha de desenvolupar el projecte.
F) La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern
Balear dins del Pla de lluita contra la drogaaddicció i les nefastes
seqüeles, a més dels programes ja consolidats, durant 1995 ha dut
a terme els programes següents de prevenció específics:
-Programa de prevenció juvenil "Jovent", que des d'una
perspectiva de globalitat, està adreçat als joves, no
drogodependents, en situació de risc degut al seu perfil
sòcioeconòmic, familiar i d'habitat. L'esmentat programa es
desenvolupa en el centre de formació ocupacional Jovent en
col•laboració del club d'esplai Jovent.
-Programa específic de prevenció sòcio-sanitària adreçat
a les persones que a causa de les seqüeles de la seva
drogodependència estan en risc de caure en la marginació o de
cronificar-se. El programa es desenvolupa en el Centre de
disminució de risc i millora de la qualitat de vida de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.
G) La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social ha
continuat amb el cofinançament en col•laboració amb el MAS i amb
les administracions locals, del Pla concertat pel desenvolupament de
prestacions bàsiques de serveis socials de corporacions locals, que
té per objecte principal proporcionar als ciutadans uns serveis
socials de qualitat adequats a les seves necessitats, a través dels
centres de serveis socials d'atenció primària dels ajuntaments i la
CAIB.
Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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AP)

AR)

A la Pregunta RGE núm. 2333/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a projectes per a l'atenció
prevenció de la marginació i inserció del poble gitano realitzats
durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2335/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat aportada pel Govern
de la Comunitat per realitzar programes del Pla gerontològic durant
1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la CAIB,
l'any 1995 no ha dut a terme cap projecte d'intervenció específic
pel poble gitano.

L'aportció feta per la Comunitat Autònoma als programes
del Pla gerontològic de 1995 és de 56.209.000 PTA.

No obstant això, feim constar que dins el marc del
conveni subscrit entre el MAS i la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social pel cofinançament dels projectes d'intervenció
social integral per a l'atenció, prevenció de la marginació i
inserció del poble gitano, a Balears ha estat seleccionat el projecte
municipal de "Promoció social de minories sòcio-ètniques"
presentat i gestionat per l'Ajuntament de Palma.
També volem informar que l'any 1995 el Departament
Social de l'Institut Balear de l'habitatge del Govern balear ha
elaborat un programa d'actuació que té com a objectiu general
l'eradicació del xabolisme i la dispersió de la població gitana de
Son Banya des d'un plantejament d'integració social.
El programa integra els següents projectes d'intervenció:
1.- Projecte de coordinació entre les entitats que
participen en les diferents actuacions.
2.- Projecte de trobada i adquisició d'habitatge.
3.- Projecte d'adjudicació d'habitatges.
4.- Projecte d'educació familiar.
5.- Projecte de convivència.
6.- Projecte d'inserció laboral.
La viabilitat de dur endavant aquest programa dependrà
en gran mesura de l'acord de cooperació que es pugui establir
entre les diferents administracions i entitats vinculades.
Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 2334/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat transferida als
consells insulars per realitzar programes del Pla gerontològic
durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
Exp. 12/95. Al Consell Insular de Menorca s'ha transferit
la quantitat de 25 milions de pessetes, en data 22 de juny de
1995.L'objecte de l'expedient era acabar les obres de la Residència
Municipal de Maó. Inversió prevista a 1995: 50 milions de
pessetes, 25 milions del Pla gerontològic 95 i 25 milions del
Consell Insular de Menorca.
Exp. 15/95. Al Consell Insular de Mallorca es tramiten
25 milions de pessetes per l'adaptació de la Llar de Persones
Majors de General Riera. Inversió prevista: 50 milions, 25 milions
del Pla gerontològic 95 i 25 milions del Consell Insular de
Mallorca.
Palma, 29 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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AS)

AV)

A la Pregunta RGE núm. 2336/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat transferida a
cadascun dels consells insulars per subvencionar guarderies
infantils durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2340/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat transferida a cadascun
dels consells insulars per incrementar l'oferta de serveis d'atenció a
la primera infància amb menys de tres anys per mitjà de les
corporacions locals durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre
del 1995).

Dins el paquet de transferències que va als consells
insulars, hi ha una quantitat destinada a subvencionar guarderies
sense ànim de lucre a cadascuna de les illes. L'aportació que fa el
MAS la distribueix directament la Conselleria mitjançant les
subvencions concedides a les guarderies sense ànim de lucre i
laborals que presenten sol•licitud.
Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 2337/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a l'aportació del Govern de la
Comunitat per subvencionar guarderies infantils durant 1995.
(BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

La quantitat que es transferirà al Consell Insular de
Menorca per al programa de primera infància de 1995 serà la que
figuri al conveni que se subscriurà amb el Ministeri d'Assumptes
Socials, (que al dia d'avui està encara en tràmit de firma) i que
aquesta conselleria ha proposat al Ministeri que siguin 3.298.207
pessetes.
No obstant això cal fer constar que d'acord amb la Llei
12/93 d'atribució de competències als consells insulars en matèria
de serveis socials, cada any la Conselleria d'Economia i Hisenda
transfereix a cada consell insular la dotació corresponent a aquesta
atribució de competències, entre les quals figuren la concessió de
subvencions en les matèries de: tercera edat, marginats, minories
ètniques, infància, famílies, llars i institucions anàlogues.
Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

No hi ha aportació del Govern per subvencionar
guarderies infantils laborals durant l'any 1995. Les subvencions
que es concedeixen corresponen al crèdit finalista que ens
transfereix el MAS.

Ordre de Publicació
AX)

Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 2339/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat que aporta el
Govern de la Comunitat per realitzar programes a l'àmbit de la
infància maltractada durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13
d'octubre del 1995).
En relació a la quantitat que aporta el Govern de la
Comunitat per a realitzar programes a l'àmbit de la infància
maltractada durant 1995, li comunic que l'aportació a través
d'aquesta Conselleria de Governació, és per un import de
40.978.167 pessetes.

A la Pregunta RGE núm. 2341/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a l'aportació del Govern de la
Comunitat per incrementar l'oferta de serveis d'atenció a la primera
infància amb menys de tres anys per mitjà de les corporacions locals
durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
No hi ha aportació directa del Govern de la Comunitat al
programa de primera inf. A la CAIB l'aportació econòmica la fan,
segons el conveni subscrit amb el Ministeri d'Assumptes Socials, les
corporacions locals que hi participen.
Això no obstant, s'ha de fer constar que d'acord amb la
Llei 12/93 d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials, cada any la Conselleria d'Economia i
Hisenda transfereix a cada consell insular la dotació corresponent
a aquesta atribució de competències, entre les quals figuren la
concessió de subvencions en les matèries de: tercera edat,
marginats, minories ètniques, infància, famílies, llars i institucions
anàlogues.

Marratxí, 3 de novembre del 1995.
La Consellera de Governació:
Catalina Cirer i Adrover.

Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 2342/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a la quantitat transferida als
consells insulars per a projectes destinats a col•lectius en situació
d'exclusió social. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
D'acord amb la Llei 12/93 d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials, cada any la
Conselleria d'Economia i Hisenda transfereix a cada consell insular
la dotació corresponent a aquesta atribució de competències, entre
les quals figuren la concessió de subvencions en les matèries de:
tercera edat, marginats, minories ètniques, infància, famílies, llars
i institucions anàlogues.
No obstant això, d'acord amb el conveni subscrit amb el
Ministeri d'Assumptes Socials l'aportació del Govern ha estat de
28.220.102 pessetes, transferits a l'Associació Marginats La
Sapiència, més els 4.096.656 pessetes que aporta el Ministeri, tot i
que es transferiran en el moment que l'Estat ens enviï el document
comptable corresponent.
Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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AZ)

BB)

A la Pregunta RGE núm. 2343/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a l'aportació del Govern de la
Comunitat a projectes destinats a col•lectius en situació d'exclusió
social durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2345/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a l'aportació del Govern de la
Comunitat per a projectes d'intervenció social integral per a
l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del poble gitano
durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).

El Govern de la Comunitat Autònoma aporta al conveniprograma de projectes destinats a col•lectius en situació d'exclusió
social, la quantitat de 28.220.102 pessetes, pre al manteniment
dels centres Hospital de Nit, Son Ribes, Can Palerm i Can Gazà.
No obstant això cal fer constar que d'acord amb la Llei
12/93 d'atribució de competències als consells insulars en matèria
de serveis socials, cada any la Conselleria d'Economia i Hisenda
transfereix a cada consell insular la dotació corresponent a aquesta
atribució de competències, entre les quals figuren la concessió de
subvencions en les matèries de: tercera edat, marginats, minories
ètniques, infància, famílies, llars i institucions anàlogues.
Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

D'acord amb la Llei 12/93 d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials, cada any la
Conselleria d'Economia i Hisenda transfereix a cada consell insular
la dotació corresponent a aquesta atribució de competències, entre
les quals figuren la concessió de subvencions en les matèries de:
tercera edat, marginats, minories ètniques, infància, famílies, llars
i institucions anàlogues.
No obstant això cal fer constar que no hi ha aportació
directa del Govern al programa del Plan Nacional Gitano. A la
CAIB, segons el conveni subscrit amb el Ministeri d'Assumptes
Socials, l'aportació al Plan Nacional Gitano la fa, directament,
l'Ajuntament de Palma.
Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2344/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat transferida als
consells insulars per a projectes d'intervenció social integral per a
l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del poble gitano
durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
A la Comunitat Autònoma de Balears, l'aportació del
Ministeri d'Assumptes Socials es transferirà a l'Ajuntament de
Palma, no als consells insulars, ja que és l'Ajuntament de Palma
el que participa en el Plan Nacional Gitano.
No obstant això cal fer constar que d'acord amb la Llei
12/93 d'atribució de competències als consells insulars en matèria
de serveis socials, cada any la Conselleria d'Economia i Hisenda
transfereix a cada consell insular la dotació corresponent a aquesta
atribució de competències, entre les quals figuren la concessió de
subvencions en les matèries de: tercera edat, marginats, minories
ètniques, infància, famílies, llars i institucions anàlogues.
Palma, 18 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 2346/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a quantitat transferida als consells
insulars per al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis
socials de corporacions locals durant 1995. (BOPIB núm. 15 de 13
d'octubre del 1995).
Als pressuposts de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social figura la quantitat de 60.000.000 de pessetes que corresponen
al Consell Insular de Mallorca; pel que fa als doblers destinats tant
al Consell Insular de Menorca com al d'Eivissa i Formentera, des de
l'aprovaciò de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social, les quantitats corresponents al Pla concertat de
prestacions bàsiques van incloses dins el paquet de competències
delegades i les transfereix directament la Conselleria d'Economia i
Hisenda, per la qual cosa ja no figuren als pressuposts de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
No obstant això, s'ha de fer constar que a les fitxes de
presentació de projectes hi figuren les quantitats següents:
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d'Eivissa i Formentera

60.000.000 PTA
9.840.999 PTA
20.000.000 PTA

Per altra banda les quantitats aportades pel Ministeri
d'Assumptes Socials són les següents:
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d'Eivissa i Formentera

151.636.000 PTA
22.114.605 PTA
24.496.699 PTA

Per la qual cosa el total de les aportacions d'ambdues
administracions és:
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d'Eivissa i Formentera

211.636.000 PTA
31.955.604 PTA
44.496.699 PTA

Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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BD)

BF)

A la Pregunta RGE núm. 2347/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a l'aportació del Govern de la
Comunitat per al desenvolupament de prestacions bàsiques de
serveis socials de corporacions locals durant 1995. (BOPIB núm.
15 de 13 d'octubre del 1995).
Als pressuposts de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social figura la quantitat de 60.000.000 de pessetes que
corresponen al Consell Insular de Mallorca; pel que fa als doblers
destinats tant al Consell Insular de Menorca com al d'Eivissa i
Formentera, des de l'aprovaciò de la Llei 12/1993, de 20 de
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i assistència social, les quantitats
corresponents al Pla concertat de prestacions bàsiques van
incloses dins el paquet de competències delegades i les transfereix
directament la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual cosa
ja no figuren als pressuposts de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social.
No obstant això, s'ha de fer constar que a les fitxes de
presentació de projectes hi figuren les quantitats següents:
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d'Eivissa i Formentera

60.000.000 PTA
9.840.999 PTA
20.000.000 PTA

Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació

A
la Pregunta RGE núm. 2417/95, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Balanzat, relativa a subvencions a organitzacions ecologistes
(BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre del 1995).
Em plau informar que per part d'aquesta conselleria no
s'ha concedit cap subvenció a organitzacions ecologistes.
Palma, 22 de novembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2422/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a reparació de camins en el terme
municipal de Ciutadella. (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre del 1995).
Amb caràcter general la selecció dels camins que s'han de
millorar per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca s'efectua
tenint en compte uns criteris objectius, com ara el seu interès agrari
o rural, la disponibilitat de terrenys, el nombre d'agricultors i
finques beneficiades, etcètera.
D'altra banda, si les sol•licituds es formulen pels
ajuntaments de Menorca, Eivissa i Formentera, la selecció de les
obres que s'han d'executar cada any, per part de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, s'efectua tenint en compte l'acord adoptat, a
aquest efecte, per la Comissió mixta d'encomanda de gestió prevista
a la normativa vigent.

BE)
A les Preguntes RGE núms. 2365/95 a 2371/95,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Andreu Crespí, relatives a
aportacions que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la
Fundació Illes Balears durant 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
i 1995. (BOPIB núm. 15 de 13 d'octubre del 1995).
El conseller que subscriu es digna a manifestar que
segons les dades recopilades per aquesta Conselleria d'Economia
i Hisenda i pel que fa a les aportacions que Presidència, Vicepresidència, conselleries, empreses públiques o altres organismes
diferents del Govern de la CAIB han fet a la Fundació Illes
Balears han estat les següents:
-Agricultura i Pesca:
*Serveis de Millora Agrària, S.A.
-Presidència.
-Cultura, Educació i Esports.
S'adjunta la documentació.
Palma, 7 de novembre del 1995.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca té coneixement de
l'interès de l'Ajuntament de Ciutadella per millorar diferents camins
del seu terme, com ara el camí d'Alpare, però ignora la motivació
concreta d'aquest interès.
Concretament es pot indicar que el camí d'Alpare
beneficiarà un total de sis finques, i el camí de ses Capelletes un
nombre elevat de petites parcel•les situades a prop del nucli de
Ciutadella.
Palma, 9 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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BH)
A la Pregunta RGE núm. 2423/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a concurs d'idees per construir
una nova seu per a la COPOT. (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre
del 1995).
1.- El mes de setembre de 1994 va ser convocat un
concurs d'idees per a la realització d'un edifici per a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. El 3 de març de 1995
el jurat d'aquest concurs va decidir deixar desert el primer premi
i atorgar-ne els sis restants.
2.- Atesa la situació creada per la decisió del jurat del
concurs d'idees, es va prendre la decisió de convocar els sis equips
premiats perquè realitzassin estudis tècnics, a nivell
d'avantprojecte, de la nova seu de la Conselleria. El termini de
presentació d'aquests estudis tècnics finalitzava el passat dia 30
d'octubre. Actualment ens trobam en l a fase que la Junta
Avaluadora d'aquests estudis n'ha d'elaborar el dictamen.
3.- A l'avantprojecte de pressuposts per a 1996 existeix
una partida en el programa 5511, destinada a la redacció de
l'esmentat projecte, per un import de 64 milions de pessetes. La
seva execució es durà a terme al llarg d'aquesta legislatura.
L'execució del projecte es realitzarà al llarg de la present
legislatura.
4.- Respecte de la prioritat d'emprendre aquesta inversió,
és suficient amb l'anàlisi de les dades següents:
a) Estructura de la Conselleria. La Conselleria d'Obres
Públiques s'estructura en els departaments següents:
-Secretaria General Tècnica
Servei Jurídic
Servei Econòmic Administratiu
Servei de Planificació i Assumptes Generals
Servei de Comunicacions.
-Gabinet Tècnic
-Direcció General d'Obres Públiques
Departament de Carreteres
Servei de Ports
-Direcció General d'Ordenació del Territori i Medi
Ambient
Servei de Medi Ambient
Servei d'Ordenació del Territori
-Direcció General d'Urbanisme, Costes i Habitatge
Servei d'Urbanisme
Servei d'Habitatge
Servei de Costes
-Direcció General de Transports
Servei d'Inspecció
Servei d'Ordenació del Transport
Dins aquests serveis existeixen alguns departaments amb
una problemàtica especial: Cartografia, Reprografia, Laboratori de
Carreteres, Laboratori d'Habitatge, i Laboratori de Medi Ambient.
b) Altres organismes dependents de la Conselleria.
Inclouríem aquí l'organisme autònom Junta d'Aigües i les
empreses públiques següents: Institut Balear de Sanejament,
Institut Balear de l'Aigua, Institut Balear de la Vivenda i Serveis
Ferroviaris de Mallorca.
Aquesta macroestructura implica prop de 500 persones
que presten servicis en els diferents departaments i empreses
dependents de la Conselleria; d'aquestes. el 70% presta els seus
servicis dins els diferents edificis.
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c) Dependències administratives.
Els diferents departaments de la Conselleria es trobaven
disseminats pre diferents punts de la ciutat:
-Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33. Seu central de la
Conselleria.
-C. Miquel Santandreu, 1. Departament de Carreteres.
-Av. Alexandre Rosselló. Servei d'Habitatge.
-Polígon de Llevant, parcel•la 26. Laboratori d'Habitatge.
-Pl. d'Espanya. Direcció General de Transports.
-C. Aragó, p.q. 4. Taller de Carreteres.
-C. Alfred Bonet. Servei de Ports
-Av. Gabriel Alomar i Villalonga. Ibasan
-C. Jeroni Pou. Junta d'Aigües.
-C. Miquel Santandreu, 4. Ibavi
-Av. Comte Sallent. Ibagua
Tot això suposa uns costos importants, alguns molt difícils
de quantificar:
1.- D'una banda, el cost dels lloguers, ja que la Junta d'Aigües, el
Servei de Ports i l'Ibagua tenen els locals en règim de lloguer.
2.- Costos importants en manteniment i reparació dels edificis i
instal•lacions; en molts casos els sistemes d'aire condicionat són
insuficients.
3.- Duplicitat de servicis:
ordenances, xofers, etcètera.

centraletes,

registres

d'entrada,

4.- Costos importants en temps i falta d'agilitat en la comunicació
entre els diferents serveis.
5.- Finalment, un cost important per a la persona administrada, que
davant segons quins tràmits ha de perdre importants períodes de
temps fins que descobreix on es troba el servei al qual s'ha de
dirigir.
Amb la ubicació de tots els serveis en un sol edifici es
pretén dotar l'Administració autonòmica d'unes instal•lacions
modernes que impliquin un aprofitament de les diverses economies
d'escala existents, evitar disfuncions en les comunicacions entre els
diferents departaments i facilitar a la persona administrada una
finestreta única a la qual dirigir-se en tots aquells temes relacionats
amb la Conselleria. I, finalment, promoure i revaloritzar una zona,
com és ara el polígon de Llevant, actualment molt necessitada
d'això.
Palma, 14 de novembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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BI)

BK)

A la Pregunta RGE núm. 2425/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la neteja de les zones boscoses
afectades pel cap de fibló de Menorca (BOPIB núm. 16 de 20
d'octubre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2430/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a obres públiques finançades totalment o parcialment per la
Comunitat Autònoma l'any 1993 (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre del
1995).

-En quina situació es troben els treballs de neteja de la
zona esmentada?
Estan finalitzats els treballs, excepte la crema de residus
per perillositat d'incendis. Es realitzarà ara.
- És conscient la Conselleria d'Agricultura que la zona
afectada pel cap de fibló, amb l'cumulació de brancatge sec,
representa un greu perill en cas d'incendi forestal?
Sí.
-S'han mantingut controls sobre els boscos dels voltants
d'aquesta zona per comprovar que no apareguin plagues o
malalties a partir del caldo de cultiu que representa la zona on
s'han acumulat els arbres caiguts?
Sí.
-Ha previst el Govern realitzar algun tipus de repoblació
forestal per tal de recuperar la zona afectada pel cap de fibló?
No, a causa que existeix regeneració natural.

Servei de Ports:
-Ampliació del moll de ribera, tram torrent Baladre a moll
de pescadors, al port de Sant Antoni de Portmany. Illa, Eivissa.
Import de la inversió a l'any 1993: 100.082.119. Import de la
inversió total a l'obra: 150.082.119.
Departament de Carreteres:
Mallorca
-Millora traçat i construcció de la variant a la carretera C717 (nou accés a Portopetro).
-Reconstrucció de parets al terme municipal de Porreres,
a la carretera Campos-Porreres (1er tram)
-Nova carretera autovia central tram II, Marratxí-Consell.
-Condicionament carretera C-712, tram Artà-Can Picafort.
-Condicionament carretera C-715, tram Coll d'Artà-Artà.
-Construcció variant Capdepera, entre la carretera C-715
i la carretera de Cala Agulla.
-Renovació paviment PM-27 Autopista Central entre via
de cintura i carretera C-713.
-Renovació paviment carretera PM-220. Intersecció
carretera C-713-Pollença.
-Eixamplament i millora del ferm carretera PM-350.

Palma, 9 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:

Menorca.
-Construcció vies lentes a la carretera C-721

Marià Socias i Morell.

Eivissa.
-Construcció pont i intersecció Portinatx.
Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 2426/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a adquisicions de finques i
edificis. (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre del 1995).
Em plau de trametre-vos els documents relacionats amb
la pregunta.
Palma, 9 de novembre del 1995.
El Director General de la Presidència:
Gabriel Godino i Busquets.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 2431/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a obres públiques finançades totalment o parcialment per la
Comunitat Autònoma l'any 1992. (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre
del 1995).
Servei de Ports:
-Moll de trànsit local, al port de Ciutadella. Illa, Menorca.
Import de la inversió a l'any 1992: 34.694.164. Import de la inversió
total a l'obra: 68.729.662.
-Ampliació del moll de ribera, tram torrent Baladre a moll
de pescadors, al port de Sant Antoni de Portmany. Illa, Eivissa.
Import de la inversió a l'any 1992: 50.000.000. Import de la inversió
total a l'obra: 150.082.119.
-Moll de trànsit de passatgers, adossat al dic del port de
Sant Antoni de Portmany, 1a fase. Illa, Eivissa. Import de la
inversió a l'any 1992: 26.498.142. Import de la inversió total a
l'obra: 191.382.773.
Departament de Carreteres. Obres acabades l'any 1992
amb un pressupost de més de 50 milions de pessetes, finançades
totalment per la Comunitat Autònoma:
Mallorca
-Nova carretera Via de cintura, tram III-A, entre la
carretera d'Esporles i la carretera de Gènova.
-Nova carretera Via de cintura, tram IV, entre la carretera
de Gènova i l'autopista de Ponent.
-Condicionament carretera c-719. Tram Peguera-Andratx.
-Il•luminació tram comprès entre l'autopista PM-19 i la
carretera C-715.

BOPIB núm.30 - 22 de febrer del 1996

687

Menorca.
-Millora i eixamplament carretera PM-710, tram Maó-

BN)

Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

A la Pregunta RGE núm. 2433/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a obres públiques finançades totalment o parcialment per la
Comunitat Autònoma l'any 1990. (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre
del 1995).

Fornells.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 2432/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a obres públiques finançades totalment o parcialment per
la Comunitat Autònoma l'any 1991. (BOPIB núm. 16 de 20
d'octubre del 1995).

Ordre de Publicació

Servei de Ports:
-Moll de trànsit de passatgers, adossat al dic del port de
Sant Antoni de Portmany, 1a fase. Illa, Eivissa. Import de la
inversió a l'any 1990: 25.000.000. Import de la inversió total a
l'obra: 191.382.773.
-Departament de Carreteres. Obres acabades l'any 1990
amb un pressupost de més de 50 milions de pessetes, finançades
totalment per la Comunitat Autònoma:

Servei de Ports:
-Moll de trànsit de passatgers, adossat al dic del port de
Sant Antoni de Portmany, 1a fase. Illa, Eivissa. Import de la
inversió a l'any 1991: 139.884.631. Import de la inversió total a
l'obra: 191.382.773.

Mallorca
-Renovació paviment autopista de Ponent.
-Eixamplament i millora del ferm tram EsporlesBanyalbufar

-Moll de trànsit local, al port de Ciutadella. Illa,
Menorca. Import de la inversió a l'any 1992: 34.034.498. Import
de la inversió total a l'obra: 68.729.662.

Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

-Departament de Carreteres. Obres acabades l'any 1991
amb un pressupost de més de 50 milions de pessetes, finançades
totalment per la Comunitat Autònoma:
Mallorca
-Segon cinturó de Palma T.I., entre enllaç Coll d'en
Rabassa i la carretera C-715.
-Renovació paviment carretera PM-210. Tram AlaróBunyola.
-Renovació paviment carretera PM-313. Tram AlgaidaSineu.
-Condicionament carretera C-717. Tram CamposSantanyí (danys pluges).
-Recondicionament carretera C-714. Tram FelanitxManacor (danys pluges).
Recondicionament carretera PM-401 de Felanitx a
Portocolom (danys pluges).
Eivissa
-Desdoblament ronda Eivissa (2a calçada).
-Renovació paviment carretera C-733, tram: EivissaSanta Eulària.
Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 2434/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM), relativa
a obres públiques finançades totalment o parcialment per la
Comunitat Autònoma l'any 1989. (BOPIB núm. 16 de 20 d'octubre del
1995).
Servei de Ports:
Cap obra d'import superior a 50.000.000 PTA.
-Departament de Carreteres:
Mallorca
-Condicionament de la carretera PM-602, p.q. 0,00 al
11,97. Tram Llucmajor-Arenal.
-Millores locals "trams singulars", carreteres PM-344 de
Petra a Santa Margalida, PM-341 de Santa Margalida a Can
Picafort, PM-401 de Felanitx a Portocolom i PM- 604 de Campos
a Colònia de Sant Jordi.
-Condicionament de la PMV-3301 de Sineu a la PM-334,
p.q. 7,560. Tram Sineu-Ariany.
-Condicionament de la carretera PM-334 de Petra a Santa
Margalida, p.q. 0,937 al 3,810. Tram Petra-Ariany.
-Renovació paviment carretera PM-213 d'Inca a Lluc, P.q
6,900 al 15,300; C-710 p.q. 18,900 al 290,400; i PM-214, p.q. 0,000
al 0,760. Tram Caimari-Lluc
-Renovació paviment carretera PM-333, ramal C-712 a
Petra, p.q. 0,000 al 15,400.
-Renovació paviment Via de cintura. Trams I i II.
-Eixamplament i millora del ferm carretera C-717 de
Palma a Portopetro, p.q. 50,850 al 60,120. Tram Santanyí
Portopetro.
-Eixamplament i millora del ferm carretera PM-312 d'Inca
a Sencelles, p.q. 0,0 al 8,400. Inca-Sencelles.
Menorca
-Condicionament de la carretera C-721 de Maó a
Ciutadella, p.q. 33,830 al 44,060. Tram Ferreries-Ciutadella.
Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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BP)

-Reposició del ferm de la carretera C-733, d'Eivissa a
Cala Portinatx.

A la Pregunta RGE núm. 2435/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a obres públiques finançades totalment o parcialment per
la Comunitat Autònoma l'any 1988. (BOPIB núm. 16 de 20
d'octubre del 1995).

Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Servei de Ports:
Cap obra d'import superior a 50.000.000 PTA.
-Departament de Carreteres: Obres acabades l'any 1988,
amb un pressupost de més de 50 M., finançades en la seva totalitat
per la Comunitat Autònoma.
Mallorca
-Condicionament de la carretera C-717 de Palma a
Portopetro, p.q. 24,5 al 39,0. Tram Llucmajor-Campos.
-Condicionament carretera PM-332 ramal Petra a C-715,
p.q. 0,0 al 7,0. Tram Petra-Manacor.
-Condicionament carretera PM-324 Inca a Sineu, p.q.
0,0 al 10,50.Tram Inca-Sineu.
-Reposició del ferm carretera C-715 Palma a Cala
Rajada, del p.q. 1,900 al 2,500 i del 9,000 al 22,500. Tram Casa
Blanca-creuer de Pina.
-Reposició del ferm carretera C-713 Palma al Port
d'Alcúdia, p.q. 39,400 al 55,100. Tram Campanet-Port d'Alcúdia
Eivissa i Formentera
-Condicionament voreres i millora paviment PM-820 a
Formentera, p.q. 0,0 al 6,7. Tram La Savina-Sant Ferran.
-Millora del ferm carretera PM-803, ramal PM-801 a
Sant Antoni. Tram Eivissa-Sant Josep-Sant Antoni.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 2442/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a l'aportació del Ministeri
d'Afers Socials al Pla de prestacions socials bàsiques. (BOPIB núm.
16 de 20 d'octubre del 1995).
L'aportació del Ministeri d'Assumptes Socials, a l'any
1995 per al Pla concertat de prestacions socials bàsiques a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 198.247.304 PTA,
distribuïts de la forma següent:
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d'Eivissa i Formentera

151.636.000 PTA
22.114.605 PTA
24.496.699 PTA

Palma, 20 de novembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Palma, 4 de desembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 2436/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Damià Pons (Grup Parlamentari Nacionalista-PSM),
relativa a obres públiques finançades totalment o parcialment per
la Comunitat Autònoma l'any 1987. (BOPIB núm. 16 de 20
d'octubre del 1995).

BS)
A la Pregunta RGE núm. 2465/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a actes aixecades per part dels
serveis d'inspecció de pesca en terra. (BOPIB núm. 16 de 20
d'octubre del 1995).
Durant els primers nou mesos de l'any, s'han aixecat 150
actes d'inspecció a Mallorca, 88 actes a Menorca i 312 a Eivissa i
Formentera.

Obres acabades l'any 1987, amb un pressupost de més
de 50 M, totalment finançades per la Comunitat Autònoma.
Mallorca
-Nova carretera. Via de cintura, tram III. Carretera vella
de Bunyola-carretera d'Esporles.
-Eixamplament i millora del ferm de la carretera PM604, de Campos a la Colònia de Sant Jordi. 4 trams.
-Eixamplament i millora del ferm de la carretera PM401, de Felanitx a Portocolom. 5 trams.
Eivissa i Formentera
-Millora del ferm de la carretera PM-820 a Formentera.
Tram Sant Ferran-la Mola.

Palma, 9 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes RGE núms. 2504/95 i 2529/95, presentades
per l'Hble Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena relatives a
integració de les persones amb discapacitats en l'esport durant 1995
i 1996. (BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
En el camp de les persones discapacitades la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social segueix en la mateixa línia de no
realitzar una atenció directa, sinó de coordinar les accions en el
camp dels serveis socials, i per tant, de no desenvolupar cap
programa directament, sinó subvencionar les ONG del sector
corresponent perquè puguin dur a terme els programes necessaris.
Així doncs, el Govern balear subvenciona la Unió
d'Associacions i Centres d'Assistència a Minusvàlids de Balears
(UNAC) per tal que pugui dur a terme un programa d'esports per al
1995-1996, el qual adjuntam.
Palma, 21 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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BU)
A la Pregunta RGE núm. 2505/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a programes per a la
promoció del voluntariat social. (BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre
del 1995).
La Direcció General d'Acció Social a l'objecte de
promoure el voluntariat social ha desenvolupat un programa de
prospecció de voluntariat de la CAIB, mitjançant l'organització de
fòrums de debat, als quals s'ha donat participació a les
administracions amb competències en el camp de l'acció social,
això com a les institucions i entitats de caire voluntari que
desenvolupen la seva labor dins l'àrea social.
Aquest programa de prospecció ha aportat un
coneixement exhaustiu de la labor voluntària que es desenvolupa
a la nostra comunitat, de les inquietuds i necessitats del sector, i
de les línies mestres a traçar per garantir un bon futur al
voluntariat social.
Tota la labor abans esmentada ha servit de suport bàsic
per a l'elaboració i redacció de la proposta de la llei del voluntariat
social.
Palma, 28 de desembre del 1995.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 2506/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a programes que s'han
desenvolupat en aplicació del primer Pla d'igualtat d'oportunitats
de la dona el 1995. (BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
Durant l'any 1995 el Govern de la Comunitat Autònoma
ha desenvolupat, bàsicament, els següents programes en aplicació
del I Pla d'igualtat d'opotunitats de la dona:
1.- Programa de formació i integració laboral.
2.- Programa d'educació, cultura i esports.
3.- Programa de benestar social i sanitari.
4.- Programa de cooperació i foment
l'associacionisme.
Palma, 22 de novembre del 1995.
La Vice-presidenta del Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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