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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 7076/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la Comunitat Autònoma,
relativa a actuacions polítiques relatives a la implantació i actuació
de les empreses de treball temporal a les Illes Balears. (Mesa de 8
de gener del 1997).

Palma, a 8 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, interpel•la el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre la política relativa a la
incidència de les empreses de treball temporal en el mercat laboral
de les Illes Balears i les condicions laborals i socials dels
treballadors.

Atesa la incidència de les empreses de treball temporal
que han originat més de 30.000 contractes al llarg del 1996, en el
mercat laboral de les Illes Balears i en la realitat social i laboral
dels treballadors i treballadores; i ateses les competències de la
Comunitat Autònoma en la matèria i la necessitat de preveure les
conseqüències socials de l'actuació d'aquestes empreses a les
nostres illes, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears interpel•la el Govern sobre actuacions polítiques relatives
a la implantació i actuació de les empreses de treball temporal a
les Illes Balears.

Palma, a 19 de desembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 7080/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a negociacions del Govern balear amb empresaris del joc
per a la instal•lació de casinos a les Illes Balears. (Mesa de 8 de
gener del 1997).

 RGE núm. 7081/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció dels valors solidaris entre els joves. (Mesa de
8 de gener del 1997).

 RGE núm. 7082/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes d'atenció i integració laboral dels joves. (Mesa
de 8 de gener del 1997).

 RGE núm. 7083/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanyes de prevenció en els àmbits escolars juvenils.
(Mesa de 8 de gener del 1997).

 RGE núm. 7084/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a personal per a la gestió de les entitats juvenils. (Mesa de 8
de gener del 1997).

 RGE núm. 7085/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Servei Balear de Col•locació. (Mesa de 8 de gener del
1997).

 RGE núm. 7086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a projecte de dàrsena a la badia de Fornells. (Mesa de 8 de
gener del 1997).

 RGE núm. 7087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment del Decret 2/1996, de 16 de gener. (Mesa de 8
de gener del 1997).

 RGE núm. 7101/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a valoració
de la fórmula del "tot inclòs" i mesures de regulació i control d'aquest
tipus d'oferta. (Mesa de 8 de gener del 1997).

 RGE núm. 7102/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a hotels que
practiquen la fórmula del "tot inclòs". (Mesa de 8 de gener del 1997).

Palma, a 8 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Ateses les notícies relatives a reunions mantingudes per
membres del Govern balear o representants d'aquest, amb
empresaris de La Vegas, italians, alemanys i d'altres, que han
expressat interès per posar en funcionament casinos de joc a les Illes
Balears, formulam les preguntes següents:

1. Amb quins empresaris o amb representants de quines
empreses s'han reunit representants del Govern balear per tractar
qüestions relatives a la implantació de casinos i d'altres centres de
joc a les Illes Balears?

2. Quines reunions s'han mantingut, amb cadascun
d'aqeusts interlocutors, indicant-ne la data de la reunió, el lloc de la
reunió i les persones que hi varen prendre part?

3. Quins acords s'han pres en aquestes reunions?

4. Quins projectes concrets s'han presentat, oficialment i
oficiosament davant els representants del Govern balear per part
d'aquests empresaris i/o empreses, per tal d'obrir casinos i altres
centres de joc a les Illes Balears?

Palma, a 15 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines mesures ha pres el Govern balear durant el 1996
per tal de promoure els valors solidaris, tant pel que fa a situacions
locals o nacionals com internacionals, entre els joves,
especificant-ne actuacions concretes amb les despeses
corresponents, així com ajudes a entitats juvenils que han
programat actuacions d'aquesta mena?

Palma, a 17 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins programes d'atenció i d'integració laboral s'han
promogut al llarg del 1996 per a joves que per la seva situació
social, personal i/o econòmica tenen dificultats per a la realització
d'una socialització harmònica?

Palma, a 17 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines campanyes de prevenció -especialment en
l'àmbit escolar- s'han dut a terme durant l'any 1996 per reduir el
risc d'infecció pel VIH, els embarassos no desitjats i la incidència
de malalties de transmissió sexual entre la població jove,
especificant-ne els centres educatius on s'han realitzat aquestes
campanyes i les despeses originades per aquestes amb concreció
dels conceptes?

Palma, a 17 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines mesures laborals i legislatives faciliten la
contractació de personal per a l'exercici de tasques administratives
o de monitoratge i de gestió en entitats juvenils de les Illes Balears?

Palma, a 17 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines mesures pensa prendre el Govern i amb quin
calendari per posar en marxa el Servei Balear de Col•locació o
denominació que finalment s'adopti, anunciat per a principis de l'any
1997?

Palma, a 17 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès el resultat de la consulta popular que va tenir lloc a
Fornells, en la qual va participar gairebé el 50% del cens i en la qual
dels 142 vots emesos només 3 es van manifestar d'acord amb el
projecte de construcció d'una dàrsena a la badia de Fornells, quines
decisions pensa prendre el Govern balear davant aquest projecte?,
té projectat el Govern balear la redacció d'un pla d'usos portuaris per
al port de Fornells?

Palma, a 16 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins ajuntaments de les Illes Balears han donat
compliment al Decret 2/1996, de 16 de gener, sobre regulació de les
capacitats de població en els instruments de planejament general i
sectorial, en el termini de temps que el propi decret fixa?

Quines mesures pensa arbitrar el Govern per tal de
garantir el compliment d'aquest decret?

Palma, a 17 de desembre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la valoració de la Conselleria de Turisme pel
que fa a l'important creixement de la modalitat "tot inclòs" dins de
l'oferta turística de les Illes Balears?

Quines mesures de regulació i control pensa dur a terme
la Conselleria de Turisme pel que fa a aquest tipus d'oferta?

Palma, a 16 de desembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants hotels de Mallorca practiquen actualment la
fórmula del "tot inclòs", especificant la seva categoria?

Quants a Menorca, Eivissa i Formentera, tot especificant
igualment la seva categoria?

Palma, a 16 de desembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 7092/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a conveni de col•laboració amb
RTVE per a la implantació del tercer canal a les Illes Balears.
(Mesa de 8 de gener del 1997).

Palma, a 8 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En aquests últims mesos assistim al debat sobre la
necessitat o la conveniència d'una ampliació de l'oferta pública
televisiva a la nostra comunitat. No existeix una televisió
autonòmica pròpia i aquesta absència contrasta amb l'alt nivell
d'audiència dels talls de programació local que s'emeten des del
centre territorial de RTVE.

La necessitat d'una televisió pública autonòmica, no
només argumentada per la seva contribució a la normalització
lingüística i cultural, sinó també per la seva contribució a enfortir la
naturalesa de la nostra comunitat, és més gran en els temps actuals.
Ho és, sobretot d'ençà de l'aparició de les televisions privades, el
desenvolupament de les telecomunicacions que permeten a la
població l'accés a una gran quantitat de canals, i la implantació
d'una televisió de discurs cultural uniforme; fets, tots ells, que posen
encara més de manifest les limitacions de l'oferta pública televisiva
pròpia de la nostra comunitat autònoma.

És per aquests motius que formulam la proposició no de
llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
negociar amb RTVE un conveni de col•laboració entre ambdues
parts que permeti la implantació del tercer canal a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que en el procés de negociació es tenguin en compte els aspectes
següents:

1. Ampliació de la programació a càrrec de RTVE, amb
l'aprofitament dels seus actuals mitjans tècnics i recursos humans i
ampliació dels necessaris.

2. Emissió d'aquesta nova programació d'àmbit autonòmic
a través del tercer canal gestionat pel Govern de la Comunitat
Autònoma, aprofitant així la titularitat i gestió que la llei li atorga,
amb el pagament del cànon corresponent per la seva amortització i
manteniment.

3. Establiment d'un acord econòmic tendent a distribuir els
costos de producció originats per la implantació d'aquesta nova
programació entre ambdues parts.

4. De manera provisional i fins que el tercer canal no sigui
operatiu, obertura d'una finestra d'emissió que ampliï l'actual, en
horari de tarda-nit, i establint desconnexions puntuals en alguna de
les cadenes de TVE.

Palma, a 18 de desembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 7077/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a esculls artificials a les badies
de Ciutadella i de Fornells, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 8 de gener del 1997).

Palma, a 8 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Els esculls artificials per a la protecció de la fauna
marina, la reproducció d'aquesta i la consolidació de noves zones
de flora marina, són actuacions ben considerades pels grups
ecologistes, des del GOB a Greenpeace, i per tot el sector
relacionat amb la pesca.

A principis dels anys 90, el Govern balear s'interessà,
semblava que de debò, a instal•lar tres esculls artificials al litoral
menorquí. Fins i tot es determinaren les ubicacions: Sant Lluís-
Punta Prima, badia de Ciutadella i badia de Fornells.

L'escull artificial de Punta Prima-Illa de l'Aire (Sant
Lluís) va ser instal•lat el 30 de juliol del 1991. Des de llavors
ençà, el seguiment dels resultats que s'ha fet ha estat únicament la
filmació en video l'any 1992.

Pel que fa als esculls de Fornells i Ciutadella, el
26.09.1994 (BOPIB núm. 158, de 18.11.94), el llavors conseller
d'Agricultura i Pesca, Sr. Pere J. Morey, manifestà que els
projectes d'aquests esculls ja estaven acabats i es tramitava la
corresponent autorització davant la Demarcació de Costes.

Interessat per la situació dels expedients, el 22.07.96, el
diputat d'Esquerra Unida Josep Portella, demanà al Govern, i la
resposta d'aquest, concretament del conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, Sr. Josep Juan Cardona, dia 22.08.96, va ser
que "Les causes per les quals els projectes estan pendents de
concessió administrativa les desconeixem".

Posteriorment, el diputat Sr. Josep Portella s'interessà
davant la Demarcació de Costes per la situació en què es trobaven
ambdós projectes. La Demarcació de Costes de Balears, en
resposta escrita de 8.11.96, afirma:

a) Que el projecte d'escull artificial de protecció a Fornells
es troba pendent del preceptiu informe del Ministeri de Defensa.

b) Que el projecte d'escull artificial de protecció i
regeneració pesquera de la badia de Ciutadella es troba pendent de
la correcció del projecte inicialment presentat, per tant, pendent de
la pròpia conselleria, ara, d'Agricultura, Comerç i Indústria.
Concretament, respecte d'aquest, la Demarcació de Costes de
Balears afirma: "Amb data 6 de juny del 1995 la mateixa Direcció
General (de Costes) traslladà a aquesta Demarcació l'escrit remès a
la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear pel qual es
concedia un termini de tres (3) mesos per tal que presentassin  un
projecte modificat, adaptat als termes de l'informe remès amb data
17.12.93 per la Comandància de Maria de Maó, sense que en el seu
expedient hi hagi constància que, fins a la data s'hagio procedit al
seu acompliment".

És per aquests motius i raonaments que el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1. Completar amb la major urgència l'expedient de l'escull
artificial de protecció i regeneració pesquera de la badia de
Ciutadella, i a sol•licitar, amb igual urgència, la concessió
administrativa corresponent davant la Demarcació de Costes de
Balears.

2. Dirigir-se al Ministeri de Defensa per interessar-se per
la ràpida resolució de l'expedient referit a l'escull artificial de la
badia de Fornells.

Es Castell, a 26 de novembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 22/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a les repercussions de la Llei de
televisió local per ones (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

La Llei de televisió local per ones terrestres pretén cobrir
un buit legal, ja que la legislació existent fins a l'aprovació de
l'esmentada llei només cobria la prestació directa del servei per
l'Estat, un nombre limitat de cadenes de cobertura estatal i les
televisions gestionades per les comunitats autònomes.

L'apartat 4 de l'article 7 obri la possibilitat d'emissions en
cadena, prèvia conformitat dels municipis. Tot i que aquesta
possibilitat obriria una porta a la creació de televisions insulars,
pensam que no és l'esperit de la llei actual.

Ara bé, el Ministeri de Foment està preparant una nova
llei o reforma de l'actual que no podem valorar encara.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2537/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a la Direcció General de
Menors (BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996).

1.- Les competències conegudes com a "Menors", troben
el seu reflex a la precisió estatutària de l'article 16 en la seva
redacció inicial. Així l'apartat e, preveia que la CAIB exercirà
també competències pel que fa a la matèria d'"institucions
públiques de protecció i tutela de menors", establint a continuació
el procediment per accedir, transcorreguts cinc anys, a l'assumpció
de l'esmentada competència.

L'article 10 de l'Estatut emperò, ja establia com a
competència exclusiva de la CAIB al seu apartat 12 "l'assistència
i beneficència social".

El diferent tractament competencial dissenyat a l'Estatut,
ha implicat un diferent desenvolupament d'ambdues matèries,
d'una altra banda ben diferenciades: d'acció social, que va passar
a ser exercida per la Conselleria de Sanitat mitjançant una direcció
general, va trobar la seva regulació normativa en la Llei 9/87,
d'acció social. Paral•lelament, i en virtut de l'article 39 es va donar
un procés de transferència de la matèria cap als consells insulars.
L'esmentat article preveu que els consells insulars tenen la facultat
d'assumir "assistència social i serveis socials, promoció social de
la infantesa, la dona, la família, la tercera edat,..."

Pel contrari, les anomenades competències en matèria de
menors, varen continuar sent exercides per l'Administració central
de l'Estat, si bé des de l'any 1989 s'establí un conveni de
col•laboració amb la Conselleria adjunta a la Presidència de la
CAIB, ja va concloure amb l'assumpció plena de les competències
dia 1 de gener de 1994. Respecte a la matèria, la competència de
menors ve dotada dels següents continguts, sotmesa a la legislació
bàsica de l'Estat:

*Llei 21/87 de modificació del Codi Civil i la Llei d'enjudiciament
civil.
*Llei Orgànica 1/92 de procediment davant els jutjats de menors.
*Conveni de La Haia de març de 1993 (ratificació per Espanya
1995).
*Llei Orgànica 1/96 de protecció jurídica del menor.

Cal dir que el bloc competencial de menors es basa en
la protecció jurídica, mitjançant la utilització de figures jurídiques
establertes al Codi Civil, Llei d'enjudiciament civil i Codi Penal,
i es desenvolupen en permanent contacte amb l'autoritat judicial
i el Ministeri Fiscal, i no es tracta d'una activitat merament
assistencial i preventiva, pròpia de la matèria d'acció social.

2.- La Conselleria adjunta a la Presidència amb la qual
el Ministeri d'Assumptes Socials signà un conveni de
col•laboració l'octubre de 1989 era l'encarregada de negociar les
transferències amb l'Administració central de l'Estat en aquelles
matèries susceptibles de ser assolides per la CAIB. Dins aquest
context l'esmentada conselleria va dur conjuntament amb el MAS
la gestió dels serveis i matèries relacionades amb la protecció
jurídica del menor fins que es va produir la transferència. Aquesta
gestió va ser duita a terme per la Direcció General d'Interior. Amb
la desaparició al juny de 1993 de la Conselleria adjunta a la
Presidència, les seves funcions pel que fa a la matèria varen ser
traspassades a la Conselleria de Governació de nova creació,
passant a ser exercides per la Direcció General de Joventut,
Menors i Família. Amb la transferència efectiva operada dia 1 de
gener del 1994, la referida direcció general passà a exercir
directament les competències de la CAIB en matèria de menors.
Amb la remodelació de govern duita a terme al setembre de 1995,
la Direcció General de Menors adquirí entitat pròpia.

Cal ressaltar l'increment d'eficàcia aconseguit amb la
creació d'una direcció general exclusiva per la matèria, conscients
de la delicadesa i enorme importància del contingut de la
competència, que ha implicat la majoria d'esforços de la Conselleria
de Governació, atesa l'enorme categoria humana, social i jurídica
del tema. Amb Ordre de Presidència del proppassat mes de juny
(BOCAIB 75 extraordinari de 19 de juny de 1996) desaparegué la
Direcció General de Menors i el Departament de Menors es va
integrar dins de la Direcció General d'Interior de la Conselleria de
la Funció Pública i Interior, però destinant-se al cap del Gabinet de
la Conselleria per a dirigir el Departament, com a assessor
responsable de menors. Recentment s'ha tornat a crear la Direcció
general de Menors dins de l'esmentada conselleria.

Un altre dels aspectes que justifica parcialment la seva
inclusió en la Conselleria de la Funció Pública i Interior, és el tema
de la justícia juvenil, en relació al futur assoliment de la
competència de justícia. És aquest un element que, tot i relacionat
amb el treball social, el desborda pel seu contingut jurídic, estant
quasi relacionat amb l'execució de penes i mesures de
l'Administració Penitenciària, i que tot i això, és competència de la
CAIB. El nou codi penal amb l'elevació de l'edat penal als 18 anys
i la imminent Llei penal juvenil són elements que fan ressaltar
l'autonomia de la matèria sobre el treball social i les figures
jurídiques pròpies de la protecció.

Marratxí, 3 de desembre del 1996. 
El Conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain Díez.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2969/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a peticions de municipis per a
l'aprovació, per part de la CAIB, d'una demarcació territorial, en
compliment de l'article 3.3 de la Llei 42/95, de telecomunicacions per
cable (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Entenem que la pregunta es refereix a l'article 2.3 de la
Llei 42/1995 i no a l'article 3.3.

S'ha rebut la petició d'aprovació de demarcació territorial
per part dels següents ajuntaments:

A Menorca: Mercadal, es Migjorn, Maó, es Castell, Alaior
i Sant Lluís.

A Eivissa/Formentera: Sant Josep, Sant Antoni de
Portmany i Formentera.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2970/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a peticions de demarcacions
territorials efectuades per corporacions locals al Govern de la
CAIB en compliment de l'article 3.3 de la Llei 42/95, de
telecomunicacions per cable (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

Entenem que la pregunta es refereix a l'article 2.3 de la
Llei 42/1995 i no a l'article 3.3.

Els ajuntaments de Palma i Calvià s'han dirigit a la
Comunitat Autònoma amb sol•licitud d'informe previ per a
l'aprovació de demarcació territorial per als seus respectius
municipis.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2971/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a situació de les
telecomunicacions per cable a la CAIB abans de l'entrada en vigor
de la Llei 42/95 (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

Segons les nostres informacions es prestava un servei de
telecomunicacions per cable abans de l'entrada en vigor de la Llei
42/1995 en els següents municipis:

A Mallorca: Palma, Calvià, Selva, Banyalbufar i
Valldemossa, tots ells cobrin totalment o parcialment l'àmbit del
respectiu municipi.

A Menorca: Hi ha dues xarxes, una amb cobertura de
Ferreries i l'altra pel municipi de Maó.

Tots ells, a excepció de Valldemossa, han sol•licitat
acollir-se a la disposició transitòria primera de la Llei 42/1995 i
transitòria primera del Reglament (R.D. 1066/1996).

Si no resultaren adjudicataris dels oportuns concursos
tendran dret a obtenir una concessió especial no renovable per 10
anys, encara que aquesta situació podria variar quan s'aprovi la
Llei de convalidació del Reial Decret 6/1996 de liberalització de
les telecomunicacions.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2972/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a normativa per a la distribució de
programes per a la distribució de programes audiovisuals per part
dels operadors de cable (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

S'està presentant una normativa sobre continguts, sota el
principi de garantir als usuaris una oferta variada de serveis
competitius, sota els supòsits de transparència i no discriminació.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2973/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a compliment de la disposició
addicional tercera de la Llei 42/95, de telecomunicacions per cable
(BOPIB núm. 44 de 30 de maig del 1996).

La normativa sobre continguts esmentada amb la resposta
a la pregunta 2972/96 tindrà en compte el que estableix la disposició
addicional tercera de la Llei 42/1995 fent especial atenció a
respectar l'equilibri econòmic-financer de la concessió.

Aquesta normativa serà incorporada també dintre dels
plecs dels concursos que convoqui el Ministeri de Foment.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3031/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a municipis de les Illes que hagin
acordat la gestió directa del servei de televisió local (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).

El municipi d'Andratx s'ha dirigit a la Comunitat
Autònoma comunicant la intenció de gestionar directament el servei
de televisió per ones terrestres.

Pel que fa a les televisions existents els comunicarem
oportunament l'esborrany de reglamentació que s'està preparant amb
la finalitat que puguin incorporar els seus comentari així com per
preparar la legalització de les esmentades emissores.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3032/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a terminis per a la gestió del servei
de televisió local per ones terrestres (BOPIB núm. 44 de 30 de maig
del 1996).

L'establiment de l'esmentat termini s'inclourà a la
regulació que s'està preparant.

Tal com s'explica a la resposta de la pregunta 3031/96,
comunicarem a les televisions existents l'esborrany de
reglamentació que s'està preparant amb la finalitat que puguin
incorporar els seus comentaris així com per preparar la legalització
de les esmentades emissores.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3033/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a emissions en cadena de
televisions locals, d'acord amb l'article 7.4 de la Llei de televisions
locals per ones terrestres (BOPIB núm. 44 de 30 de maig del
1996).

No s'ha rebut a la Comunitat Autònoma cap petició per
realitzar emissions en cadena per part de televisions locals.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3034/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a límits a l'emissió de publicitat
pels serveis de televisió locals per ones terrestres (BOPIB núm. 44
de 30 de maig del 1996).

S'inclourà a la regulació sobre continguts que s'està
preparant. En qualsevol cas estarà d'acord amb el que estableix la
Llei 25/1994 i la Directiva 89/552/CEE sobre l'exercici d'activitats
de radiodifusió televisiva.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3042/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sol•licituds d'atorgament de
concessió de prestació de serveis de televisió local (BOPIB núm.
44 de 30 de maig del 1996).

No s'ha rebut cap sol•licitud de continuació en la
prestació del servei de televisió local.

Cal dir que no s'ha aprovat encara per part de
l'Administració de l'Estat el preceptiu reglament de
desenvolupament de la Llei de televisions locals per ones
terrestres. L'aprovació de l'esmentat reglament podria ser
retardada fins a l'aprovació de la nova llei estatal (o modificacions
de la llei actual).

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3044/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a cobertura  insular de les emissions
de televisió local per ones terrestres (BOPIB núm. 44 de 30 de maig
del 1996).

Indubtablement l'illa de Menorca és una unitat territorial.
L'apartat 4 de l'article 7 obri  la possibilitat d'emissions en cadena,
prèvia conformitat dels municipis. Tot i que aquesta possibilitat
obriria la porta a la creació de televisions insulars, pensam que no
és l'esperit de la Llei.

Ara bé, el Ministeri de Foment està preparant una nova
llei o reforma de l'actual que podria estendre l'àmbit de cobertura
més enllà del municipal.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3045/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a desenvolupament normatiu de la
Llei de televisió local per ones terrestres (BOPIB núm. 44 de 30 de
maig del 1996).

S'està preparant una normativa sobre continguts, sota el
principi de garantir als usuaris una oferta variada de serveis
competitius, sota els supòsits de transparència i no discriminació.

L'esmentada normativa tindrà en compte el que estableix
la disposició addicional tercera de la Llei 42/1995 fent especial
atenció a respectar l'equilibri econòmic-financer de la concessió.

Aquesta normativa serà incorporada també dintre dels
plecs dels concursos que convoqui el Ministeri de Foment.

Oportunament es comunicarà a les televisions existents i
a altres interessats l'esborrany de reglamentació que s'està preparant
amb la finalitat que puguin incorporar els seus comentaris.

Palma, 19 de desembre del 1996. 
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4324/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a coordinació de la gestió esportiva
(BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

El Govern balear, mitjançant la Direcció General d'Esports
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, atès el que disposa
la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear, article 4.11, ha
desenvolupat les accions següents:

1.- Ha mantingut una sèrie de contactes amb cada consell
insular per tal d'informar-se i establir els criteris d'actuació i els
sistemes de coordinació interinstitucional.
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2.- Ha dissenyat, conjuntament amb els tres consells
insulars a les reunions desenvolupades els proppassats dies 6 i 10
de setembre, tot el que fa referència al programa L'esport per a
l'edat escolar, pel qual s'estableixen els criteris de convocatòria i
reglamentació unificats i coordinats, i creant les comissions de
coordinació interinstitucional.

3.- A les reunions esmentades també es varen establir,
d'acord amb els consells insulars, els criteris per a l'elaboració del
Cens de les instal.lacions esportives a les Balears, mitjançant
conveni entre aquests i el Govern balear i entre el Govern balear
i el Consell Superior d'Esports.

4.- En altres àrees s'han realitzat contactes i gestions
continuades amb els consells insulars perquè qualsevol acció
esportiva d'àmbit balear sigui gestionada i coordinada en l'àmbit
insular mitjançant els consells insulars.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4325/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a programes d'esport per a
l'edat escolar i de l'esport per a tots (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

El Govern balear, a través de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, atès el que disposa la Llei 3/1995, de 21 de
febrer, de l'esport balear, article 8.1, ha elaborat, previ estudi de
la Comissió Mixta amb els consells insulars, la convocatòria, la
normativa i la reglamentació del programa l'Esport per a l'edat
escolar, la qual estableix  totes les activitats que s'han d'executar
a través dels esmentats consells insulars, sota la coordinació del
Govern balear, i aquelles que corresponen a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, a través de la Direcció General
d'Esports.

L'esmentat document disposa els criteris i la creació de
les comissions que han d'elaborar i aprovar els programes, i
correspon a la Comissió Mixta, integrada pels consellers dels
respectius consells insulars, el director general d'Esports i un
tècnic de cada institució, l'aprovació de totes les actuacions que
han de coordinar els consells insulars com a responsables
d'aquestes, previ l'acord amb els ajuntaments corresponents.

És bastant improbable que es produeixin casos de
desconeixement de les modificacions introduïdes en les proves i
les competicions, atesa l'actual estructura establerta amb els
consells insulars a partir del 06 09 1996, atès que s'ha creat la
Comissió Tècnica Permanent, que és la que ha de vetllar per la
correcta coordinació tècnica de l'aplicació de le normes i els
reglaments.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4326/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a instruments d'ordenació
territorial referits a equipaments esportius (BOPIB núm. 60 de 4
de setembre del 1996).

Els instruments d'ordenació del territori referits als
equipaments esportius, d'acord amb el que estableix la Llei 8/87,
d'ordenació territorial de les Illes Balears, en aquests moments es
troben pendents de regular per part del Govern balear que, atès el
que disposa la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear,
article 8è.2, ha de redactar un pla coordinador dels establiments i
les instal•lacions esportives, en coordinació amb els consells
insulars que a hores d'ara estan a punt d'elaborar el cens de les
instal•lacions esportives de les Balears, el qual servirà per
determinar les necessitats i establir les prioritats de l'esmentat pla
coordinador.

No es pot fixar una data concreta per a la presentació del
Pla coordinador d'establiments i instal•lacions esportives al
Parlament balear, però la intenció és poder fer-ho abans de finals de
l'any 1997.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4327/26, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a criteris per a la concessió de
subvencions per al foment de l'esport (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

Totes les subvencions que concedeix la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports es convoquen mitjançant una ordre i
estan subjectes a una normativa general (establerta al Decret
78/1989, de dia 31 de juliol, regulador de les subvencions de
l'esmentada conselleria i al capítol V, articles 28 i 29 del Decret
127/1995, de 9 de novembre, pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la CAIB), i la normativa específica que s'estableix per a cada
convocatòria i que es publica oportunament en el BOCAIB.

Per altra part, la Junta Avaluadora de Subvencions en
matèria d'esports, fa les propostes d'atorgament atesos els barems,
els criteris que s'estableixen en cada convocatòria i la puntuació
final de l'expedient.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4328/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a eliminació de les barreres
arquitectòniques en les instal•lacions esportives (BOPIB núm. 60 de
4 de setembre del 1996).

El Govern balear, atès el que disposa la Llei 3/1995, de 21
de febrer, de l'esport balear, articles 8.2, 9 i 14, ha de redactar un pla
coordinador dels establiments i les instal•lacions esportives, en
coordinació amb els consells insulars, per la qual cosa està
tramitant, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
els convenis corresponents per a la realització del cens
d'instal•lacions esportives de les Balears, com a passa prèvia per
conèixer la situació real i com estudi sobre la situació de les
instal•lacions pel que fa a les barreres arquitectòniques.

Aquests convenis es preveu que se signaran el proper mes
d'octubre, i possibilitaran que els treballs s'iniciïn, si s'escau, el
mateix mes.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4329/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a declaracions d'utilitat pública
de clubs esportius, agrupacions de promoció esportiva i federacions
esportives (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

Considerant la Llei estatal de l'esport (Llei 10/1990, de
15 d'octubre, BOE 17 d'octubre de 1990) com a dret supletori
segons l'article 149.3 de la Constitució espanyola (en qualsevol
cas, el dret estatal serà supletori del dret de les comunitats
autònomes) i la Sentència del Tribunal Constitucional de 6 de
maig de 1993, fonament 3 (Aranzadi 155), els articles 44 i 45 de
l'esmentada llei estatal estableixen que les federacions esportives
espanyoles i les territorials d'àmbit autonòmic integrades en
aquelles són entitats d'utilitat pública.

Atès tot això, cal afirmar que totes les federacions de les
Balears estan reconegudes com d'utilitat pública, salvant-ne
aquelles que tutelen modalitats esportives autòctones -tir de fona
i trot- i les que desenvolupen a la Comunitat Autònoma una
modalitat esportiva que a nivell nacional està integrada en una
altra federació reconeguda, segons hem vist a l'article 44 esmentat,
com d'utilitat pública i, per tant, si fa una aplicació extensiva de la
Llei podria entendre's que també poden gaudir d'aquesta
qualificació (és el cas del futbol sala).

Ara bé, en previsió d'aquestes tres situacions
anteriorment esmentades (atès que la declaració d'utilitat pública
si no es concedeix per Llei, es concedeix per acord del Consell de
Govern, prèvia sol•licitud de la interessada, i que aquestes
sol•licituds no s'havien produït), quan es va redactar el Decret
59/96 de 23 de maig, regulador de les federacions esportives de
les Illes Balears, es va tenir en compte l'esmentada situació i per
corregir possibles situacions discriminatòries es redactà l'article
1.4 de la manera següent:

"Les federacions esportives de les Balears tindran
prioritat en l'obtenció de recursos en els plans i programes
d'aplicació a l'activitat esportiva de les administracions locals i
autonòmiques".

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4330/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a criteris per a qualificar una
activitat com a esportiva (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

El Govern balear ha mantingut els requisits establerts
per determinar que una activitat és o no esportiva d'acord amb els
següents paràmetres:

1.- Que l'activitat sigui desenvolupada mitjançant
l'exercitació motriu i suposi el desenvolupament de fenòmens
d'adaptació fisiològica, solventant algunes excepcions que
acompleixen tots els requisits menys aquest.

2.- Que es desenvolupi mitjançant la confrontació, en
base a la competició per tal d'obtenir una marca, un resultat i/o
una definició.

3.- Que es generi des d'una associació o entitat esportiva
degudament registrada atesos els requisits establerts.

4.- Que l'activitat es desenvolupi amb l'aplicació i la
subjecció d'uns reglaments específics.

5.- Que l'activitat tingui com a base el joc competitiu.

S'ha de distingir en aquesta qüestió la diferència existent
entre les activitats esportives i l'activitat física. No s'ha establert
el reglament que defineix estrictament aquests conceptes.

Palma, 24 de setembre del 1996.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4331/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a pla coordinador d'establiments i
instal•lacions esportives (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

L'elaboració del Pla coordinador d'establiments i
instal•lacions esportives es troba en una fase prèvia, atès que s'està
gestionant la firma dels convenis amb els consells insulars i del
Govern balear amb el Consell Superior d'Esports als efectes
d'elaborar el cens de les instal•lacions esportives de les Balears el
qual servirà per determinar les necessitats i establir les prioritats de
l'esmentat pla coordinador.

No es pot fixar una data concreta per a la presentació del
Pla coordinador d'establiments i instal•lacions esportives al
Parlament balear, però la intenció és poder fer-ho abans de finals de
l'any 1997.

En aquests moments es donen les condicions suficients
perquè els ciutadans de les Balears puguin practicar l'esport que els
interessa, tot i que en alguns casos concrets encara s'han de salvar
algunes mancances.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4332/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a recuperació, manteniment i
desenvolupament de les modalitats esportives autòctones pròpies de
les Illes Balears (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

Les modalitats esportives autòctones pròpies de les Illes
Balears són el tir de fona, amb les especialitats de pedra, pilota i
llança a distància i el trot amb les especialitats de trot enganxat i trot
muntat.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports és conscient
de la importància que tenen aquestes modalitats esportives
autòctones en la tasca de promoció esportiva i cultural de la nostra
comunitat autònoma, per la qual cosa distribueix entre aquestes una
sèrie d'ajuts econòmics, i els ofereix també, una sèrie de serveis per
ajudar-les a desenvolupar les seves activitats com són entre d'altres,
la cessió gratuïta de locals com a seus federatives en el pis llogat a
l'efecte en el carrer de Pere Alcàntara Penya, núm. 13, i en el
poliesportiu Príncipes de España.

Els ajuts econòmics, corresponents al pressupost de 1996
que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha dedicat a la
recuperació, manteniment i desenvolupament de les esmentades
modalitats esportives són:

-Manteniment de la federació: Tir de fona, 225.000
pessetes. Trot, 225.000 pessetes.

-Campionat de Balears: Tir de fona, 400.000 pessetes.
Trot no va sol.licitar la subvenció.

-Desplaçaments interinsulars: Tir de fona, 210.000
pessetes. Tro no va sol•licitar la subvenció.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4333/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a foment d'activitats
fisicoesportives per a persones amb discapacitats físiques,
sensorials i psíquiques (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del
1996).

El Govern balear, mitjançant el seu programa "L'esport
per a l'edat escolar" ha previst el desenvolupament d'una sèrie
d'activitats físicoesportives per a persones amb discapacitats
físiques, sensorials i físiques, sota la denominació de programa per
a l'educació especial.

A més d'aquest programa específic, s'han concedits ajuts
als esportistes amb discapacitats que ens han representat en els
Campionats d'Espanya i en els Jocs Paralímpics.

També ha col•laborat amb la UNAC per tal de
desenvolupar les activitats físicoesportives en aquest sector de la
població.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
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
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4334/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a programes destinats a afavorir
l'accés a la pràctica de l'esport en igualtat (BOPIB núm. 60 de 4
de setembre del 1996).

Totes les activitats que es convoquen a través del
programa "L'esport per a l'edat escolar" pretenen l'accés a la
pràctica esportiva de tots els esportistes de les Balears i de tots els
nivells de la població en règim d'igualtat. El fet de preservar
aquesta igualtat ha estat el motiu de l'inici d'un clar debat amb els
consells insulars per determinar els criteris d'establiment de les
unificacions esportives amb les federacions balears i els criteris
que regiran el finançament d'aquests, per tal que tenguin una
aplicació igual mínima en cada illa, a més de les millores que els
consells insulars hi puguin aportar.

Per altra part, s'han atorgat ajuts a les federacions
esportives, als tècnics i als esportistes per permetre la major
incorporació i el millor desenvolupament, els quals han estat els
que figuren a la relació que s'adjunta, d'acord amb el que la
Comissió avaluadora de subvencions va acordar.

També s'ha de tenir en compte que el programa
"L'esport per a l'edat escolar" compta amb un finançament del cent
per cent pel que fa a l'organització i el desenvolupament de les
finals balears (campionats de les Balears), les fases de sector dels
campionats d'Espanya cadet i els campionat d'Espanya cadet i
infantil d'equips de centres escolars.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
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
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4335/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a promoció de la igualtat de la dona
en l'accés a l'esport (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

El Govern balear sempre ha desenvolupat una política
esportiva que en cap sentit ha estat discriminatòria per a la
participació de la dona en l'esport. Tots els programes i les
normatives esportives sempre han tractat en condicions d'igualtat la
participació de tota la població, sense discriminació de sexes, en les
activitats i competicions esportives. I inclusivament, la Direcció
General d'Esports, dins el programa de l'esport per a l'edat escolar,
unificat amb les diverses federacions, va aprovar una normativa per
la qual es podien constituir en qualsevol esport equips mixtos,
possibilitant d'aquesta manera un major accés de la dona a la
pràctica esportiva en aquells esports tradicionalment masculins.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4336/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a obertura d'extensions
universitàries a Eivissa i Menorca (BOPIB núm. 60 de 4 de
setembre del 1996).

Com que el Govern de la CAIB és a punt de rebre la
transferència de competències universitàries, no ha tengut l'ocasió
ni la possibilitat legal de plantejar-se el finançament concret de la
Universitat de les Illes Balears i de les extensions universitàries.
Però, des d'ara cal que quedin clars dos objectius prioritaris: el
primer, és la voluntat del Govern de crear les extensions
universitàries de Menorca i d'Eivissa/Formentera, i, el segon, de
fer-ho en plena sintonia i coordinació amb la UIB i els consells
insulars respectius.

A més a més, aprofit l'avinentesa per subratllar la decisió
que tenim que les extensions universitàries indicades puguin oferir
un ensenyament de qualitat, per la qual cosa donarem suport a l'ús
de les noves tecnologies didàctiques, com ara la video
conferència, que permetin als alumnes l'aprenentatge del
professorat més competent.

De la mateixa manera, tenim la voluntat de fomentar
l'estudi sobre quines són les especialitats més adequades a la
realitat socioeconòmica d'Eivissa/Formentera i Menorca per
potenciar les branques professionals universitàries més adients.

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports: 
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4337/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a ajudes del Govern balear a
l'associació Lithica (Menorca) per a la recuperació de les pedreres
fora d'ús (BOPIB núm. 60 de 4 de setembre del 1996).

El Govern balear no té prevista assignació pressupostària
d'ajudes dins l'any 1997 per l'associació Lithica.

En referència als anys posteriors s'estudiarà en els seus
moments.

Palma, 30 de setembre del 1996.
El Conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Litoral: 
Bartomeu Reus i Beltran.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 7119/96, del Govern de la Comunitat Autònoma,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de gener del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre el document
d'intencions firmat amb els responsables de turisme de les comunitats
de València i de Múrcia respectivament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada del Pla de Salut de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de gener del 1997, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 7122/96,
presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica la retirada del Pla de Salut de les Illes
Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de gener del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

(Amb aquesta informació queda anul•lada la informació
publicada en el BOPIB núm. 77 de 4 de desembre del 1996)
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