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Palma, a 1 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



3376 BOPIB núm.123 - 3 d'octubre del 1997

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Amb referència a les obres que realitza la Conselleria de
Foment a la carretera Inca-Artà (PM-344) entre el final del casc
urbà de Llubí i el cementiri d'aquest poble:

Quin és el projecte de millora als accessos del cementeri
de Llubí? En quina data es va aprovar aquest projecte?

Quins estudis de viabilitat i seguretat dels vianants s'han
fet? S'han estudiat altres alternatives?

Quin és el cost d'aquesta millora concreta (accés
cementeri)? Quins terminis d'execució té?

Quina és l'empresa contractista, per quin procediment
s'ha concedit i en quina data es va signar el contracte?

Quina relació s'ha mantingut amb l'Ajuntament de
Llubí? Per què l'ajuntament no en té cap coneixement oficial?

Palma, a 22 de setembre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants d'establiments considerats extrahotelers, segons
la Llei 2/1984, de 12 d'abril, s'han donat d'alta a la Conselleria de
Turisme des de la promulgació d'aquesta llei fins al 31 de
desembre del 1996, per poder exercir la seva activitat turística,
indicant-ne nom, si n'és el cas, adreça i municipi?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants de viatges han realitzat els inspectors de
Turisme, dependents de la Conselleria de Turisme del Govern
balear, a l'illa de Menorca durant l'any 1997, indicant-ne el motiu,
el nom dels establiments visitats i el municipi a què pertanyen?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants de viatges han realitzat els inspectors de Turisme,
dependents de la Conselleria de Turisme del Govern balear, a les
illes d'Eivissa i Formentera durant l'any 1997, indicant-ne el motiu,
el nom dels establiments visitats i el municipi a què pertanyen?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina previsió té el Govern pel que fa al futur de Ràdio
Jove?

Es pensen ampliar les obres de programació de Ràdio
Jove?

Quina valoració es fa des del Govern d'aquests deu anys
de vida de Ràdio Jove?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost del curs "Anglès turístic" impartit
per "Centro Uno" dins el Pla Mestral de Formació?

Quin el del curs d'"Anglès comercial"?

Quin el d'"Alemany turístic, iniciació"?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

En una resposta parlamentària al Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, datada el 19 de desembre del 1996, el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria va manifestar que el seu
departament analitzava modificar la normativa de pesca submarina
per dificultar la venda de peix i marisc capturat mitjançant aquesta
pràctica.

Ha pres ja la conselleria alguna decisió al respecte?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants ajuts s'han concedit dins el marc del programa
Foner II per a bancals, parets de pedra seca i tancaments de
finques, tot especificant quantia, objecte concret de l'ajut i l'illa de
destinació en cada cas?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants de projectes d'extracció d'aigües subterrànies es
van autoritzar a cadascuna de les Illes durant l'any 1995 per part
de la Junta d'Aigües de Balears? Quants durant el 1996? Quants
durant l'any en curs?

Quin cabal total d'extracció van sumar a cadascuna de
les Illes les autoritzacions concedides durant l'any 95? Quin cabal
durant el 96? Quin cabal durant enguany?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions a curt termini té previstes el Govern a
cadascuna de les Illes per a la creació de carrils específics per a
bicicletes?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

L'article 27 de la Llei de carreteres disposa: "A les
carreteres d'àrees residencials o turístiques i a les travesseres en què
sigui factible, s'hi disposaran carrils per al trànsit de bicicletes, de
manera que s'hi impedeixi l'ús de vehicles automòbils".

Quines actuacions s'han dut a terme fins al moment per
donar compliment a l'esmentat article?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes persones han sol•licitat durant el 97 els serveis de
l'Oficina d'ajut a víctimes del delicte a Mallorca?

Quantes a Menorca?

Quantes a les Pitiüses?

Quants de desplaçaments han dut a terme membres
d'aquesta oficina per atendre casos sorgits a Menorca durant l'any
1997?

Quants en el cas de les Pitiüses?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quina és l'opinió del Govern sobre la creació d'un òrgan
comú per a la defensa de la unitat de la llengua catalana entre les
comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial, tal i com ho
aconsellava una de les conclusions del II Congrés Internacional de
Llengua Catalana? Pensa a dur a terme alguna gestió per impulsar
la creació d'aquest òrgan?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

El Govern balear va anunciar que durant l'any 97 es
destinarien 44 milions per a la integració laboral de les persones
amb dificultats, mitjançant la signatura de convenis amb tres
entitats. Té coneixement el Govern de quantes persones de cada
illa s'han beneficiat dels programes d'integració iniciats mitjançant
els esmentats convenis?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes inspeccions s'han dut a terme a piscines
públiques a cadascuna de les Illes Balears durant l'any 1997? Quin
nombre d'infraccions s'han detectat a cadascuna de les Illes i
quantes sancions s'han imposat? Per quin concepte?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes sancions s'han imposat a restaurants i altres
establiments de cadascuna de les Illes per adquisició de peix
capturat mitjançant pesca submarina durant l'any 96? Quantes
durant l'any en curs?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El programa pressupostari de Promoció de la salut (codi
4131) de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, recull les
partides 64001 d'inversions reals, campanyes de salut amb
45.475.000 PTA, el 1996; i 53.500.000 PTA el 1997, de consignació
inicial.

Quines despeses s'han realitzat amb càrrec a aquests
crèdits indicant el tipus de despesa, la quantitat i les illes a les quals
s'han realitzat?

Palma, a 27 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina quantitat ha assignat el Govern central per al Pla de
prestacions socials bàsiques a la Comunitat Autònoma els anys
1993, 1994, 1995, 1996 i 1997?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Amb quina quantitat ha col•laborat el Govern balear per
al Pla de prestacions socials bàsiques a la Comunitat Autònoma els
anys 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quina quantitat ha transferit el Govern balear als consells
insulars per al Pla de prestacions socials bàsiques a la Comunitat
Autònoma els anys 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines despeses s'han realitzat amb el Pla nacional de
drogues, quines quantitats a cadascuna d'elles i a quines entitats
han estat destinades, des de l'any 1993 al 1997?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants de malalts de Menorca i d'Eivissa han estat
ingressats al Consorci de discapacitats psíquics de Son Tugores els
anys 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de manteniment del Consorci de
discapacitats psíquics de Son Tugores des de l'any 93 al 97?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Amb quina quantitat han col•laborat els consells de
Menorca i d'Eivissa per al manteniment del Consorci de
discapacitats de Son Tugores des del 1993 al 1997, i dels malalts de
les illes respectives?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4885/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables de
l'irregular començament de curs. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 4886/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions que es pensen fer
davant l'irregular començament de curs. (Mesa d'1 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 4887/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a insuficient dotació de
professorat dels centres de secundària. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 4888/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències dels
ensenyaments contemplats a la LOGSE. (Mesa d'1 d'octubre del
1997).

 RGE núm. 4915/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació del
Pla de residus sòlids urbans. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 4964/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a pressupost de la campanya "Les Illes que volem".
(Mesa d'1 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 4965/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanya publicitària "Les Illes que volem".
(Mesa d'1 d'octubre del 1997).

Palma, a 1 d'octubre 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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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A quins funcionaris o responsables es referia
concretament el conseller d'Educació, Cultura i Esports,
responsabilitzant-los de l'irregular començament de curs?

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ha fet o pensa fer el Molt Honorable Senyor President
de la Comunitat Autònoma alguna acció encaminada a delimitar
les responsabilitats, i si pertoca exigir accions disciplinàries o
cessaments davant l'irregular inici de curs acadèmic a
l'ensenyament secundari?

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

S'ha dirigit el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears al Govern d'Espanya protestant per la insuficient
dotació de professorat dels centres de secundària i que ha provocat
l'irregular inici de curs?

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la capacitat que el Govern ha sol•licitat al
Ministerio de Educación y Cultura per acceptar les transferències
dels ensenyaments contemplats a la LOGSE?

Palma, a 23 de setembre del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan té previst el Govern aprovar l'anunciada modificació
del Pla director sectorial de residus sòlids urbans de l'illa de
Mallorca?

Palma, a 22 de setembre del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral ha iniciat una campanya publicitària (24 setembre 1997)
amb el títol "IMAGINA unes ciutats plenes de vida ... les Illes que
volem".

Quin pressupost té destinat?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral ha iniciat una campanya publicitària (24 setembre 1997)
amb el títol "IMAGINA unes ciutats plenes de vida ... les Illes que
volem".

Quin és l'objectiu d'aquesta campanya?

Palma, a 26 de setembre del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4918/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions i expedients
sobre ocupació d'establiments turístics, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).
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 RGE núm. 4919/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions i expedients
sobre venda de places de l'establiment, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 4920/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la campanya
publicitària vacances per a la gent gran, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).

 RGE núm. 4921/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya publicitària
vacances per a la gent gran, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 1997).

Palma, a 1 d'octubre 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 conseller de Turisme la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quantes infraccions ha detectat i a quantes ha obert
expedient la Conselleria de Turisme en matèria d'ocupació
d'establiments turístics?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 conseller de Turisme la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quantes infraccions ha detectat i per quines ha obert
expedient la Conselleria de Turisme a establiments turístics per
motiu de venda de places de l'establiment?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 conseller de Turisme la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quin ha estat el cost de la campanya publicitària que ha
dut a terme la Conselleria de Turisme a través d'Ibatur, de les
vacances per a la gent gran de les Illes Balears?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 conseller de Turisme la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Segons diferents informacions, una multitud de persones
no han pogut accedir a les vacances de la tercera edat de Balears per
un excés de demanda, quines mesures pensa emprendre per
solucionar aquest problema la Conselleria de Turisme?

Palma, a 24 de setembre del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2540/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mapa sociolingüístic de
les Balears (BOPIB núm. 102 de 9 de maig del 1997).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística ha
previst la realització d'un mapa sociolingüístic de les Illes Balears.

En aquests moments s'han iniciat les negociacions amb la
Universitat de les Illes Balears per poder començar els treballs per
a la confecció de l'esmentat mapa.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2544/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de normalització
lingüística en els col•legis professionals (BOPIB núm. 102 de 9 de
maig del 1997).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística ha
mantingut converses amb diversos sectors socials de la nostra
comunitat autònoma: sindicats, col•legis professionals i
associacions comercials per arribar a acords sobre l'aplicació de
plans de normalització lingüística.

L'acollida de les propostes presentades per la Direcció
Genral de Cultura i Política Lingüística per part dels interlocutors
ha estat favorable.

En aquests moments són en fase de fiscalització els
convenis amb el Col•legi Oficial d'Apotecaris de Balears i amb el
sindicat Unió Sindical Obrera i s'estan concretant les negociacions
amb el Col•legi Oficial de Notaris de Balears, amb l'Associació del
Petit i Mitjà Comerç de Mallorca i amb els sindicats Unió General
de Treballadors i Comissions Obreres de les Illes Balears.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2548/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de normalització
lingüística a l'administració de Justícia (BOPIB núm. 102 de 9 de
maig del 1997).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística ha
mantingut contactes amb el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears per arribar a acords per posar en marxa un pla de
normalització lingüística específic per a l'Administració de
Justícia radicada a les Illes Balears.

S'ha redactat un esborrany de conveni i s'ha tramès al
Tribunal Superior de Justícia perquè l'estudiïn.

En aquests moments, encara no s'ha rebut cap resposta
per part del Tribunal Superior de Justícia.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta amb sol•licitud de resposta oral RGE núm.
2549/97, presentada per l'Hble Sr. Diputat Damià Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de normalització
lingüística en el món de l'esport (BOPIB núm. 102 de 9 de maig
del 1997).

La Direcció General de Cultura i Política Lingüística ha
previst l'elaboració i la posada en marxa d'un pla de normalització
lingüística específic per al món de l'esport.

S'han tramès cartes a les diferents federacions esportives
i la resposta per part d'aquestes ha estat favorable.

Actualment es treballa conjuntament amb la Direcció
General d'Esports en la preparació i elaboració d'aquest projecte.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4067/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a pla de xoc del sector lleter
(BOPIB núm. 110 de 11 de juliol del 1997).

Com a comentari al tema de la "discriminació positiva"
cal fer l'aclariment següent:

Que el control de rendiment lleter, a més d'haver-se
revelat com una eina fonamental per a la millora productiva i
genètica de les explotacions ramaderes lleteres, és també
fonamental per a la millora de la qualitat de la llet, ja que
mensualment rep informació del conjunt de l'explotació i vaca a
vaca, del contingut de greix, proteïna i lactosa, així com el nombre
de cèl•lules somàtiques.

Per altra banda, la pertinença al control de rendiment lleter
per a les explotacions lleteres de Balears, una vegada transcorregut
el temps d'integració (primer/segon any), és absolutament gratuïta,
ja que el cost de funcionament es cobreix amb les subvencions per
lactacions finalitzades atorgades tant pel MAPA com pel Govern
balear. Per altra banda, el Govern balear a través d'Ibabsa cobreix
íntegrament els costs administratius i d'analítica.

Per altra banda, aquesta "discriminació positiva" s'aplica
des de fa anys a les explotacions lleteres en control de rendiment
lleter, ja que aquestes reben a més una sèrie d'ajudes o serveis que
la resta d'explotacions no reben, com són el Programa de millora
genètica (fins al 1996 4.000 pessetes/vaca/any), productes
subvencionats contra la mamitis, revisions gratuïtes i periòdiques de
les instal•lacions de munyiment, assessorament gratuït a través del
Servei de Gestió Tècnica d'Explotacions, etcètera.

1.- Els casos de malestar detectats a causa de la
discriminació positiva han estat mínims.

2.- Les dades sobre explotacions en control de rendiment
lleter de l'any 1996, proporcionats per la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria, són totalment certs.

3.- No. Si estimam un nombre total d'explotacions
ramaderes lleteres a Balears de 650, el nombre d'explotacions en
control de rendiment lleter a 31/12/96 suposaria poc més del 50%.
No obstant, i pel que fa a cens de ramat, si estimam un cens de
20.000 vaques lleteres a Balears, 14.200 es trobaven en control de
rendiment lleter a 31/12/96, el que significa el 71% del cens estimat.

4.- No, ja que a més del 70% del  cens que ja està en
control de rendiment lleter, amb el Pla de xoc, s'estima que 200
explotacions amb aproximadament 5.500 vaques serà el nombre
d'explotacions i animals que s'integrin en els propers anys  (cal tenir
en compte que el Pla de xoc és trianual), i que per tant rebran la
màxima ajuda. D'aquesta manera, a finals de 1997 estarà en control
de rendiment lleter, com a mínim el 77% de les explotacions (500)
i el 92,5% del cens (18.700 vaques).

5.- No. La prova és que amb cap altra mesura hi ha hagut
fins a la data una incorporació tan massiva d'explotacions al control
de rendiment lleter, com succeeix amb el Pla de xoc.

6.- L'objectiu de millorar la renda dels ramaders
òbviament és per a totes les explotacions de Balears.

7.- L'objectiu d'adaptar les estructures de producció, el
bestiar i la llet a la normativa sanitària europea, és òbviament per a
totes les explotacions de Balears.
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8.- L'objectiu de millorar les estructures i millorar les
explotacions és òbviament per a totes les explotacions de Balears.

9.- L'objectiu de disminuir els costs de producció és
òbviament per a totes les explotacions de Balears.

10.- L'objectiu de millorar la qualitat de la llet és
òbviament per a totes les explotacions de Balears.

11.- L'objectiu d'afavorir el canvi generacional amb la
incorporació de joves ramaders és òbviament per a totes les
explotacions de Balears.

12.- Les mesures del Pla de xoc són extensives a la
totalitat de les explotacions de Balears.

13.- No és qüestió d'incrementar les ajudes als nuclis de
control de rendiment lleter, ja que aquest, exceptuant per al
període d'integració, és totalment gratuït per al ramader. És
qüestió de mentalitat.

14.- No. No és qüestió de puntualitat en el pagament de
les subvencions per funcionament als nuclis de control de
rendiment lleter, és qüestió de mentalitat del ramader.

15.- Sí. La Conselleria a través de l'Institut de Biologia
Animal de Balears S.A., ha remès vàries vegades a tots els
ramaders amb quota lletera de Balears, informació sobre els
avantatges de pertànyer al control de rendiment lleter.

16.- Les organitzacions agràries de Balears han estat
consultades en repetides ocasions sobretot en els aspectes
relacionats amb el Pla de xoc, i especialment pel que fa a la
"discriminació positiva" de les explotacions en control de
rendiment lleter, i fins i tot se celebrà un consell agrari a Campos
en el mes de maig d'enguany per tal de consultar tota la normativa
prevista en el Pla de xoc, en el qual aquestes han donat suport al
conjunt de mesures.

17.- Els coordinadors dels consells insulars no han fet
arribar a la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria notícies
referides al malestar existent, ja que aquest, si ha existit, ha estat
mínim.

18.- En principi sí.
 

Palma, 6 de setembre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4094/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a homenatge als matrimonis
que duen 50 o més anys de convivència matrimonial (BOPIB núm.
110 de 11 de juliol del 1997).

El Govern ha utilitzat el sistema de contacte amb els
clubs de persones majors i amb la totalitat dels ajuntaments de
l'illa d'Eivissa per localitzar les parelles amb més de 50 anys de
matrimoni.

No ens consta que hi hagi hagut persones no convocades,
però, si això ha passat, deman al diputat que ens faci arribar el nom,
una adreça o un telèfon i resoldrem immediatament el greuge
involuntari que s'ha pogut cometre.
 

Palma, 11 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4157/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a interessos del poliesportiu d'es
Mercadal (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El retard en l'inici de les obres del poliesportiu d'es
Mercadal es va produir per circumstàncies alienes a l'administració
contractant (CAIB), ja que la primera empresa adjudicatària incorria
en causa de prohibició per contractar amb l'Administració per no
estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, la
qual cosa va provocar l'anul•lació de la Resolució d'adjudicació i la
posterior adjudicació definitiva a una altra empresa en data 21-09-
95, tot això, com a conseqüència del que disposa la Llei de
contractes de l'Estat.

La quantitat aportada per l'Ajuntament d'es Mercadal es
va incorporar a la CAIB com a fons finalista, adscrit a la realització
de les obres del poliesportiu d'aquest municipi.

Per la qual cosa i amb relació al tema dels interessos de la
quantitat aportada per l'Ajuntament d'es Mercadal, hem de dir que
les aportacions realitzades a la CAIB per d'altres són amb caràcter
finalista i no generen ingressos a favor del que els aporten, ja que es
destinen a la finalitat concreta per la qual es realitza. En el cas que
es generassin, l'article 20 de la Llei de finances prohibeix
l'adscripció d'aquests.

No obstant això, en data 6-6-97, el Consell de Govern va
aprovar l'expedient consistent en el modificat de materials de
coberta del poliesportiu d'es Mercadal, per import de 4.242.156,-
pessetes; també es va concedir una subvenció de 3.000.000,-
pessetes pel poliesportiu esmentat, i mb l'informe favorable de la
Intervenció General, es durà a aprovació del Consell de Govern
l'aprovació de l'expedient consistent en el modificat de la
instal•lació de fontaneria, aigua calenta, electricitat i servei contra
incendis, per un import de 1.441.590.- pessetes, amb la qual cosa la
CAIB ha incrementat la inversió inicialment prevista per aquest
poliesportiu, en la quantitat de 8.683.746 pessetes.
 

El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer i Massanet.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4227/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per protecció i acollida de minusvàlids psíquics (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

No es té coneixement, en aquesta Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de cap entitat anomenada
Proacmin.
 

Palma, 8 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.
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Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4228/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de serveis
realitzats per CEFEM (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El CEFEM no ha fet cap contracte de serveis durant
l'any 1997.
 

Palma, 1 de setembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4249/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
la Conselleria de Funció Pública (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol
del 1997).

En el transcurs de l'any 1997 s'han tramitat 149
expedients de contractació laboral, en les modalitats de contractes
temporals, eventuals, pròrrogues d'aquests, així com
contractacions per obra o servei determinat i pròrrogues d'aquestes
i laborals interins de substitució. La duració mitja d'aquests
contracte ha estat de 91,4 dies.

Contractes eventuals 55
Pròrrogues contractes eventuals 38
Contractes per obra o servei 42
Pròrrogues contractes per obra o servei 11
Contractes temporals 2
Contractes laborals interins de substitució 1

 
Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
M. del Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4252/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
la Conselleria de'Agricultura, Comerç i Indústria (BOPIB núm.
113 de 28 de juliol del 1997).

S'adjunta relació de contractes laborals eventuals de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria per a l'any 1997:

Encarregat manteniment, Eivissa, 4 mesos
Auxiliar administratiu, Eivissa, 1 mes
Oficial primer agropecuari (subsitució), Maó, 12 mesos
Tècnic grau mig, Maó, 2 mesos
Cap administratiu segon (substitució jubilació anticipada), 'Maó,
12 mesos
Tècnic superior (biòleg), D.G. Pesca/Andratx, 1 mes
Tècnic superior (periodista), Palma/conseller, 2 mesos
Administratiu, Palma/D.G.Indústria/ 6 mesos
Administratu, Palma/UGE, 6 mesos
Administratiu, Palma, 6 mesos
Auxiliar administratiu, Palma/D.G. Indústria, 6 mesos
Auxiliar administratiu, Palma/UGE, 6 mesos
Auxiliar administratiu, Palma/D.G. Comerç, 6 mesos
Auxiliar administratiu (horabaixa), Palma/Conseller, 5 mesos
Vigilant de Conselleria, Palma, 12 mesos
Vigilant de Conselleria, Palma, 12 mesos
 

Palma, 19 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4274/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
Foment Industrial, S.A. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

L'empresa Foment Industrial, S.A. no ha fet cap contracte
de personal durant l'any 1997.
 

Palma, 28 d'agost del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4278/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
protecció i acollida de minusvàlids psíquics (BOPIB núm. 113 de 28
de juliol del 1997).

No es té coneixement, en aquesta Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de cap entitat anomenada
Proacmin.
 

Palma, 8 de setembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4279/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal
realitzats per CEFEM (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

El CEFEM no ha fet cap contracte de personal durant l'any
1997.
 

Palma, 1 de setembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4283/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a contractes de personal de
Servei d'Aquícultura Marina S.A. (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol
del 1997).

L'empresa Serveis d'Aquícultura Marina S.A. no ha fet
cap contracte de personal durant l'any 1997.
 

Palma, 19 d'agost  del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona
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Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4315/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a programes educatius de
les aules de capacitació educativa dels centres de reforma de
menors  (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Durant el període de temps que va de l'1 de gener de
1996 fins al 31 de juliol de 1997, s'han desenvolupant activitats
dins quatre tallers: cuina, fusteria, jardineria i aula. A més a més,
s'ha comptat amb la presència de personal del MEC per a l'aula.
D'altres activitats formatives s'han duit a terme dins empreses i
institucions privades depenent de les necessitats formatives dels
menors.

Mig centenar de menors han participat en aquests tallers,
per bé que cal assenyalar que no tots ells procedeixen del
col•lectiu format pels qui es troben complint una mesura dictada
pel Jutjat de Menors.
 

Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4316/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a convenis signats per
possibilitar mesures alternatives a l'internament de menors (BOPIB
núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Els convenis signats entre la Conselleria de la Funció
Pública i Interior i altres administracions i entitats diverses es
refereixen al compliment de la mesura de prestació de serveis en
benefici de la comunitat.

Els signants dels convenis, pel que fa a ajuntaments, han
estat els següents: Alaró, Alcúdia, Eivissa, Es Migjorn Gran, Inca,
Campos, Ferreries, Lloseta, Llucmajor, Maó, sa Pobla, Santa
Margalida, Sencelles, Sóller, Son Servera.

Així mateix, el dia 23 de maig d'enguany, també s'ha
signat un conveni amb la Mancomunitat del Pla, integrada per
aquests ajuntaments: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de
Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Sant Joan,
Santa Eugènia, Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany.

A més a més, cal ressaltar que el mes d'octubre es va dur
a terme la signatura d'un conveni amb EMAYA.

Pel que fa a convenis amb ONG, val a dir que Càritas
d'Eivissa, Càritas de Mallorca i la Creu Roja estan duent a terme
una col•laboració digna de ser destacada, amb uns resultats molt
positius, tot i que prefereixen no signar conveni. 
 

Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4317/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a campanyes de
sensibilització sobre la necessitat de prevenció i reinserció de menors
en situació de conflicte social (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

La sensibilització sobre les situacions de conflicte social
de menors no és objecte de "campanyes", sinó del treball diari de
tots els professionals d'aquesta Direcció General de Menors. Al
llarg de tot aquest temps s'han mantingut entrevistes personals,
xerrades, conferències i cursos de tot tipus adreçats no tan sols als
responsables municipals que treballen en aquest camp, sinó a
d'altres professionals que tenen una relació directa amb Menors:
Insalud, MEC, GRUME, policies locals, etc.

A través del programa Dalias III s'ha pogut contactar amb
empresaris i associacions professionals per tal d'explicar les
necessitats de menors en risc d'exclusió sociolaboral i la resposta ha
esdevingut important per donar formació i ocupació a aquests
menors.

Per altra part, la sensibilització de la població és enorme,
tal com es demostra amb la col•laboració a l'hora de la denúncia i
investigació de situacions conflictives o l'enorme nombre de
famílies disposades a acollir algun menor en conflicte social.
 

Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4318/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a tallers formatius realitzats
a càrrec del programa de Protecció de menors/Reforma de menors
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

Al llarg de 1996, cada un dels centres de reforma ha
mantingut la continuïtat dels tallers que fins aleshores es
desenvolupaven dins les seves instal•lacions i destinats als menors
internats. Així, Sagrada Família va continuar desenvolupant els
tallers d'impremta, fusteria i aula formativa, mentre que dins Es
Pinaret es va continuar amb el de jardineria, fusteria i reprografia.

Dins el mes d'agost de 1996 es va produir un fet
fonamental per al futur dels programes formatius destinats a menors
amb dificultat social, la signatura del conveni mitjançant el qual es
posava en marxa el programa Dalias III.

La Conselleria de Funció Pública i Interior, amb la
col•laboració de la Conselleria de Treball i Formació i del Fons
Social Europeu, duu a terme el programa Dalias III, dirigit a la
integració laboral de joves amb necessitats socials i educatives
especials.



3386 BOPIB núm.123 - 3 d'octubre del 1997

Al llarg del període febrer-juliol del 97 s'han fet 365 hores
de formació laboral de diferents oficis i de tècniques de recerca de
treball.

El programa Dalias III proporciona una atenció
complementària a les mancances que deriven de la falta de patrons
de referència, de la insuficiència de suport familiar o d'una etapa
prèvia al fracàs escolar. En aquest sentit, els alumnes del
programa han rebut 50 hores més de formació en cultura general
bàsica, d'aprenentatge d'hàbits i habilitats socials i comunicació
que en milloraran les possibilitats d'inserció dins l'àmbit de treball.

Així, els objectius d'un programa de formació laboral es
complementen amb alguns aspectes fonamentals per a la
integració real dels joves en el món laboral.

Aquest període ha disposat de 4 tallers propis i de 9
empreses col•laboradores per a la formació dins l'àmbient real de
treball. D'altra banda, disposa d'una aula bàsica de suport i d'un
equip de professionals especialitzats.

De les 87 sol•licituds que s'han rebut, 61 alumnes n'han
estat beneficiaris. La resta d'alumnes o no s'adaptaven al perfil
d'alumne al qual va dirigit el programa o no es presentaren a
l'entrevista de valoració a la qual havien estat citats.

Aquests 61 beneficiaris s'han dividit d'aquesta forma: 6
beques (empreses col•laboradores), 55 han passat per tallers
propis.

D'aquests 55 alumnes, 8 hi han deixat d'assistir per
diversos motius, de tal manera que, als tallers, hi han assistit de
forma regular 37 alumnes.

Dels 37 alumnes, 22 han aconseguit certificació. Tots
ells són alumnes que han aprofitat el temps de formació adquirint
els hàbits i coneixements bàsics per a la feina.

Al llarg del procés, 12 alumnes han aconseguit una
feina.

Pel que fa a la inversió pressupostària, aquesta supera els
51 milions de pessetes.
 

Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4319/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a obres de condicionament
dels centres de reforma de menors (BOPIB núm. 113 de 28 de
juliol del 1997).

Les obres que s'han portat a terme dins el període a què
fa referència la pregunta són aquestes:

Centre de menors Sagrada Família: Condicionament de
les habitacions dels menors amb equipament de mobiliari,
incloent-hi reposició de portes i armaris. Instal•lació de persianes
mallorquines d'alumini al primer pis residència. Reparació de tot
el sistema de la il•luminació. Dotació de material esportiu.
Instal•lació d'una nau d'alumini prefabricada per a tallers i les
pertinents reparacions de condicionament. Equipament de
mobiliari per a oficines. Instal•lació de porter automàtic, porta
exterior de ferro. Instal•lació de panys de seguretat. Reposició de
peces de serveis sanitaris. Pintura general i tasques d'embelliment.
Adquisició de video i de diversos electrodomèstics. Dotació de
material per a la biblioteca. Reparació de teulades.

Centre de menors Es Pinaret: Diverses reformes i
substitució d'armaris i sofàs en mal estat per instal•lacions d'obra
fixa. Reformes i condicionament de sanitaris i dutxes. Obertura
d'una nova porta d'accés. Porter automàtic, comandament a
distància i càmeres de video. Obres de condicionament i
embelliment de jardins i instal•lacions comuns. Contractació externa
d'una companyia de seguretat per a la vigilància permanent del
centre. Instal•lació d'aire condicionat. Instal•lació i reparació de
panys de seguretat. Condicionament de les instal•lacions de la cuina
per allotjar-hi els tallers de Dalias III. Condicionament de teulades.
Instal•lació de detector de metalls. Reforma i condicionament de tot
l'enllumenat intern i extern del centre.

Pel que fa al cost de les esmentades obres i millores, es fa
difícil de precisar, per tal com moltes d'elles han estat realitzades
pels propis tècnics de manteniment de la conselleria, però val a dir
que superen amb escreix els 15 milions de pessetes.
 

Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4320/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a campanyes per captar
persones acollidores de menors en situació de conflicte social.
(BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del 1997).

A finals de l'any 1996 es va dur a terme una campanya als
diferents mitjans de comunicació destinada a la captació de famílies
disposades a fer-se càrrec en règim d'acolliment familiar de menors
tutelats per l'Administració.

Un total de 160 famílies varen presentar la seva sol•licitud
per a acolliment i es passà a realitzar l'oportú procediment de
formació i selecció per part dels equips multidisciplinars de la
Direcció General de Menors.

D'aquestes famílies esmentades, vàries es mostraren
disposades a l'acolliment de menors adolescents amb problema de
conducta i, de fet, ja en tenen d'acollits.

Un altre tema és el tipus d'acolliments recollits a l'apartat
quart de l'article segon de la Llei orgànica 4/1992, de 5 de juny. En
aquest cas, l'acolliment serà acordat pel jutge de menors com a
mesura conseqüent a la realització per part del menor d'un il•lícit
penal. L'Administració es converteix en aquest cas en mera
executora de l'acord judicial. Des de la recepció de plenes
competències en matèria de menors per part del Govern balear, mai
no s'ha plantejat per part del jutjat de menors cap mesura
d'acolliment.
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En aquest moment es considera que el nombre de famílies
acollidores en cartera resulta suficient per donar cobertura als
eventuals acolliments que des del jutjat de menors es poguessin
acordar. Per això no es considera necessari de moment procedir a
la realització d'una campanya específica en aquest sentit.
 

Marratxí, 11 de setembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4333/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a subvenció atorgada per
l'Ibatur al torneig de golf (BOPIB núm. 113 de 28 de juliol del
1997).

L'Ibatur no ha concedit cap tipus de subvenció a Pula
Golf per a l'organització del torneig de golf en la modalitat skim
game.
 

Palma, 2 de setembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a òrgan en què s'han de debatre les propostes de

resolució que puguin derivar-se de l'Informe de la fiscalització de
la CAIB corresponent a l'exercici del 1994 (RGE núm. 4394/97). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 d'octubre del 1997, un cop oïda la Junta de Portaveus, acordà
que les propostes de resolució que puguin derivar-se de l'Informe
de referència, es debatin en el si de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

al Projecte de llei RGE núm. 3702/97, del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 d'octubre del 1997, acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm.
107, de 20 de juny del 1997. Aquest termini finalitzarà dia 17
d'octubre d'enguany, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Resolució de cessament de la Sra. Natàlia Vives i Alario

com a administrativa amb caràcter de personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista.

Atès que la Sra. Natàlia Vives i Alario fou nomenada
administrativa amb caràcter de personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Socialista, per resolució de la Presidència, assabentada
la Mesa a la reunió de dia 05.02.97, comunicada aquesta mitjançant
l'escrit RGS núm. 477/97 del 03.02.97.

Atès que la raó del seu nomenament era substituir el Sr.
Pere Bordoy i Miret a causa de la seva baixa laboral per malaltia.

Atès que el Sr. Pere Bordoy i Miret s'ha reincorporat al
servei actiu dia 18 de setembre d'enguany.

En ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de
l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears i de l'article
9.3 de la Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, actuant per delegació del Molt Honorable Senyor
President, com a secretària primera de la Cambra, RESOLC:

El cessament de la Sra. Natàlia Vives i Alario, amb DNI
núm. 43.004.444, com a administrativa amb caràcter de personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius a partir de dia 18 de setembre del
1997.

Seu del Parlament, a 18 de setembre del 1997.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President del Parlament,

la secretària primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

B) 
Resolució de nomenament de la Sra. Natàlia Vives i Alario

com a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista.

Atès que a la relació de llocs de treball aprovada per la
Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 8 de gener del 1992, es
contempla l'existència de places adscrites al servei dels grups
parlamentaris de la Cambra, amb caràcter de personal eventual.

Atès que l'esmentat lloc de treball és considerat com de
confiança dels grups parlamentaris.

Atesa la proposta de dia 18.09.97 del Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 4850/97 del 18.09.97, relativa a la substitució
de la Sra. Catalina Pol i Fiol a causa de la seva baixa per malaltia,
com a personal eventual adscrit a aquest grup.
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Atesa la Resolució del Molt Hble. Sr. President de dia
18.09.97, de la qual s'informarà en la reunió de la Mesa de dia
24.09.97, i havent delegat per part de la Presidència de la Cambra
la gestió de personal en la secretària primera, en ús de les facultats
previstes a l'article 54 de l'Estatut del Personal del Parlament de
les Illes Balears, es dicta la següent RESOLUCIÓ:

1.- Nomenar la Sra. Natàlia Vives i Alario, amb DNI
núm. 43.004.444, com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Socialista, amb retribucions assimilades a les d'un
funcionari de carretera del cos d'administratius del grup C; amb
efectes econòmics i administratius d'acord amb l'establert a l'acta
de presa de possessió de l'esmentada plaça.

2.- La present resolució es publicarà al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, per a coneixença general.

Seu del Parlament, a 23 de setembre del 1997.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la secretària

primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 122.

- Sumari. 3.17 Informació.
L'apartat A) ha de ser el corresponent a l'apartat A) de la pàg.
3366, és a dir: 
A) Relativa a tramitació davant el Ple de la Cambra per a la
sol•licitud de compareixença RGE núm. 4324/97.

En conseqüència, l'apartat A) del BOPIB 122, hauria d'estar
relacionat amb la lletra B, el B) amb la lletra C, el C) amb la lletra
D, el D) amb la lletra E, l'E amb la lletra F, l'F) amb la lletra G, i
el G) amb la lletra H. 
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