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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 4792/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a adquisició de propietats del
Ministeri de Defensa (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del
1997).

1. S'han mantingut conversacions sense que, ara per ara,
s'hagi arribat a cap acord sobre immobles determinats i preus.

2. Els esmentats immobles no entren dins les prioritats
de compra per part del Govern balear.

3. De moment, cap bateria no serà comprada pel Govern
balear, tot i que no es descarta aquesta possibilitat en el futur.

4. Suposant que se n'adquirís alguna, probablement
s'estudiaria la possibilitat de destinar-la a qualque tipus de
campament juvenil.

5. De moment, no hi ha previsió en aquest sentit.
 

Palma, 9 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4851/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Thomàs, relativa a subvencions de
cooperació i solidaritat dels pressuposts de 1996 (BOPIB núm. 122
de 26 de setembre del 1997).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 4855/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a finançament
d'esdeveniments esportius amb participació de l'Ibatur el 1997
(BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

El passat dia 27 de gener de 1997 es va signar un
conveni de col•laboració tripartit entre l'Ibatur, el Consell Insular
de Menorca i el Foment del Turisme de Menorca per dur a terme
un pla d'accions promocionals i esdeveniments al llarg de 1997,
amb un pressupost total de 60.470.000 pessetes.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4856/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a finançament d'esdeveniments
esportius amb participació de l'Ibatur, previsions per al 1998
(BOPIB núm. 122 de 26 de setembre del 1997).

L'Ibatur formalitzà el 1997 un conveni de col•laboració
amb el Consell Insular de Menorca sobre la base de la proposta d'un
concret pla d'accions de promoció turística. En data d'avui, es reben
i estudien les propostes formulades per a 1998; no havent-se
formalitzat cap tipus de conveni amb el Consell Insular de Menorca
per a 1998. En el conveni que, en el seu dia, se subscrigui amb el
Consell Insular de Menorca es determinaran les accions a
desenvolupar durant el proper exercici i l'aportació de l'Ibatur.
 

Palma, 24 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 4857/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a finançament d'esdeveniments
esportius per part de Turespaña (BOPIB núm. 122 de 26 de
setembre del 1997).

No hi ha hagut cap tipus de participació econòmica de
Turespaña per a actes esportius celebrats a Balears durant els anys
1996 i 1997.

Generalment, els actes promocionals que organitza l'Ibatur
en els països en els quals Turespaña disposa d'OET (Oficina
espanyola de turisme), així com els viatges educacionals d'agents de
viatges i viatges de periodistes a les Balears, s'organitzen
conjuntament amb Turespaña. En aquests actes, l'Ibatur compta amb
la col•laboració de l'esmentat organisme, en distinta proporció,
segons els casos.

No es pot donar una valoració econòmica de la
participació de Turespaña per part d'Ibatur, donat que es tracta de
tasques o activitats realitzades i finançades directament per les
pròpies OET.

Cal destacar, a excepció de l'abans esmentat, dues
actuacions conjuntes:

- Campanya promocional de Menorca, consistent en la visita  a mil
agències de viatges alemanyes el 1997. Per a aquesta acció,
comptam amb el compromís de cofinançament de Turespaña, per un
total de 2.110.000 pessetes.

- Emissió del programa Road Show, de la cadena de televisió
GMTV l'any 1996. Turespaña hi col•laborà amb una aportació
econòmica de dos milions de pessetes.

- Per altra part, cal destacar el cofinançament de Turespaña per al
sopar de gala que s'oferirà amb motiu del Congrés de l'ASR
(Associació de petites agències de viatges), que se celebrarà a
Palma els propers dies 5, 6 i 7 de desembre d'aquest any.
L'aportació econòmica que hi aportarà és pendent de determinar. 
 

Palma, 24 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea
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Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 4859/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a execució dels projectes
finançats amb els recursos de l'Estat del 1996 per a la millora de la
competitivitat del sector turístic (BOPIB núm. 122 de 26 de
setembre del 1997).

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Assoc. Mallorquina de
Cafeteries, bars i restaurants de PIMEM. Dinar-excursió
Subvenció: 1.500.000
Pressupost: 2.274.250

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Carlos Nadal Roig. Turisme
esportiu
Subvenció: 1.500.000
Pressupost: 4.400.000

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Foment Turisme Mallorca.
Restauració 50 molins de vent.
Subvenció: 25.000.000
Pressupost: 50.000.000

Sol•licitant-projecte: Tecnificació i innovació Inmotel Inversions
S.A. Act. Infraestructura. Informàtica de xarxa local.
Subvenció: 5.000.000
Pressupost: 40.000.000

Sol•licitant-projecte: Pla de formació Escola Super. Turisme.
Obres i instal•lacions per a adscripció a la UIB. Escoles de Palma
i Maó.
Subvenció: 11.000.000
Pressupost: 38.600.000

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Escola Super. Turisme.
Hermes 2.
Subvenció: 2.500.000
Pressupost: 15.415.470

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Hoteles Garden 94SL.
Estudi En Plomer S.A.
Subvenció: 3.000.000
Pressupost: 14.374.092

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Servei gestió i selecció S.L.
Centre servei al turisme vacacional.
Subvenció: 6.000.000
Pressupost: 58.200.000

Sol•licitant-projecte: Tecnificació i innovació. Protumesa. Gab.
comunic. noves tecnologies. 
Subvenció: 6.000.000
Pressupost: 30.820.000

Sol•licitant-projecte: Nous productes. Protumesa. Creació Club
Aventura.
Subvenció: 750.000
Pressupost: 1.453.000
 

Palma, 21 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 4860/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a execució dels projectes
finançats amb els recursos de l'Estat del 1997 per a la millora de la
competitivitat del sector turístic (BOPIB núm. 122 de 26 de setembre
del 1997).

Els projectes presentats al Pla per a la millora de la
competitivitat del sector turístic de l'any 1997 en aquest moment
estan pendents de la resolució definitiva.
 

Palma, 23 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 4866/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a la valoració de les transferències en
matèria d'educació no universitària (BOPIB núm. 122 de 26 de
setembre del 1997).

En relació a la contractació pel procediment de concurs
públic obert de la Consultoria i assistència tècnica de la
transferència de l'educació no universitària a la CAIB:

- L'empresa adjudicatària és Arthur Andersen i Cia. S. Com.
- L'import de la contractació és de 25.000.000 de pessetes.
- La data màxima per a l'entrega de l'estudi és el 31 de desembre de
1997.
 

Palma, 21 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 4916/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda, relativa a obres de la carretera Inca-Artà a
l'altura de Llubí (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

1.- Les obres d'accés al cementiri de Llubí no s'ajusten a
un projecte concret, sinó a una obra menor, tal com la defineix la
llei de Contractació de les Administracions Públiques.

2.- Per a una obra de tan escassa envergadura no és
necessari elaborar estudis de viabilitat.

3.- El cost de les obres és inferior a cinc milions de
pessetes. No hi ha termini per a la finalització de les obres.
Aquestes obres pretenen ser una millora de la seguretat vial, així
com una adequació de l'accés al cementiri, tal com s'ha dut a terme
a altres municipis.

4.- Les obres han estat realitzades per les empreses que tot
seguit es relacionen, amb la col•laboració de brigades del
departament de Carreteres de la Conselleria de Foment, i s'han
concedit segons el que disposa la Llei de Contractació de les
Administracions Públiques per a la contractació d'obres menors:
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- Eixampla PM-344 pk 7'6 a 7'9 (excavació, desmuntat i terraplens,
drenatges i col•locació de voravies a 280 m i restitució de serveis
d'aigua potable).

Pressupost: 3.613.354 M
 Contractista: ATC de Excavaciones y Construcciones
S.L.

- Perllongament del pas de vianants PM-344 (pavimentació
voravia de vianants de 280 m de longitud i 2 m d'amplada).

Pressupost: 1.982.000 M
Contractista: Ciment Armat S.L.

- A instàncies de la batlessa, es va estudiar una solució al
problema d'accés de vianants de la població en matèries de trànsit
i seguretat vial, que van ser ateses, com també els semàfors i la
millora de la travessia.
 

Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 4922/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a establiments extrahotelers donats
d'alta a la Conselleria de Turisme (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre
del 1997).

Els establiments considerats extrahotelers donats d'alta,
segons la Llei 2/84, de dia 12 d'abril, són 394.
 

Palma, 23 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 4923/93, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inspectors de turisme a l'illa de
Menorca (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

En base a la disposició transitòria primera de la Llei
3/96, de 29 de novembre, i a l'acord subscrit entre el Govern i el
Consell Insular de Menorca, en el seu punt tercer, diferents
inspectors s'han desplaçat a l'illa, hi han realitzat un total de set
desplaçaments diferents dies amb la finalitat de complir amb
l'establert a l'article tres de l'acord subscrit el 30 de desembre entre
representants del Govern i el Consell Insular de Menorca.  
 

Palma, 21 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 4924/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí, relativa a inspectors de turisme a l'illa
d'Eivissa (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

En base a la disposició transitòria primera de la Llei 3/96,
de 29 de novembre, diferents inspectors s'han desplaçat a l'illa
d'Eivissa, hi han realitzat un total de sis desplaçaments de varis dies,
amb la finalitat de complir amb l'establert a l'abans esmentada
disposició transitòria.
 

Palma, 21 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª. González i Ortea

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 4926/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Damià Pons, relativa a futur de Ràdio jove (BOPIB núm.
123 de 3 d'octubre del 1997).

El Govern balear té previst continuar amb les emissions
de Ràdio jove, atesa la seva condició de vehicle de comunicació de
la notícia juvenil, alhora que serveix també per a les associacions
juvenils que de manera puntual utilitzen la seva programació per
difondre les seves activitats.

Ràdio jove continuarà emetent durant quatre hores diàries
de dilluns a divendres i no hi ha previst cap augment d'hores.

El Govern balear valora positivament aquests deu anys de
vida de Ràdio jove ja que han permès a molts joves i persones
d'altres edats acostar-se a temes que són propis dels joves, ha
complert els objectius d'acostar-se als ciutadans, millorar any rera
any la seva programació i, en definitiva, ser una ràdio dels joves i
per als joves.
 

Palma, 10 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 4927/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a pressupost dels cursos impartits a
Centro Uno dins el Pla Mestral. (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del
1997).

- Curs d'alemany turístic:
- Durada: 90 hores
- Lloc: Manacor
- Dates: 22/10/97 (inici), 23/10/97 (finalització).
Pressupost: 1.350.000 pessetes

- Anglès turístic i anglès comercial, són mòduls
d'autoformació que realitza l'esmentada entitat en el marc del
subprojecte denominat INDECADAPT, que forma part del projecte
número 95è2101BAL, Noventadapt, de la iniciativa comunitària
ADAPT, per a l'any 1997.

Com sap el Sr. Diputat, els projectes d'iniciatives
comunitàries es caracteritzen, entre d'altres, per la innovació de
l'activitat a desenvolupar a l'àmbit de la formació en un context de
transnacionalitat.

Les accions a dur a terme per l'esmentada entitat durant el
present exercici són les pressupostades, definides i aprovades en el
projecte marc i consegüent conveni de col•laboració.
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- Formació continuada de treballadors ocupats, en idioma
anglès, per a cent beneficiaris (mòduls d'autoformació tutoritzada
i flexible, amb material a entregar als alumnes per part de l'entitat
impartidora, de pròpia elaboració).

- Formació d'experts, agents, formadors, en idioma
anglès, per a vint beneficiaris (mòduls d'autoformació tutoritzada
i flexible, amb material a entregar als alumnes per part de l'entitat
impartidora, de pròpia elaboració).

- Formació de tercer cicle per a deu beneficiaris, en
l'especialitat de "cable".

- Realització d'estudis, ...

El pressuposten les iniciatives comunitàries es realitza
globalment per grups d'accions, d'acord amb el formulari de
sol•licitud d'ajuda a l'FSE. De manera que, per realitzar les
accions esmentades, el cost que assenyalam és el resultat conjunt
per dur-les a terme. Això és, 17.226.000 pessetes, corresponents
a les aportacions del Govern balear i de l'FSE per a l'any 97, més
l'aportació privada de l'entitat executora.
 

Palma, 23 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 4928/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a enduriment de la normativa
per evitar la venda de peix i marisc capturat mitjançant pesca
submarina (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

La conselleria ha endarrerit la seva decisió per modificar
la normativa de pesca submarina per dificultar la venda de peix i
marisc capturat amb aquesta pràctica, aquesta tardança s'ha
produïda pendent de la modificació que el MAPA està preparant
per a tota l'activitat esportiva, i es volia aprofitar l'avinentesa per
fer-la de manera coordinada i evitar diferents tractaments en
aigües interiors i exteriors, però manté la seva intenció
manifestada a la resposta parlamentària de 19 de desembre de
1996.
 

Palma, 16 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 4929/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts concedits dins el marc del
programa Foner II (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

Any 1995:

Bancals: 2 expedients a Mallorca. Subvenció concedida: 688.000
pessetes.

Tancaments: 1 expedient a Menorca. Subvenció concedida:
95.800 pessetes.

Any 1996:

Bancals: 60 expedients a Mallorca. Inversió: 158.385.134 pessetes.
Subvenció concedida: 32.774.696 pessetes.

Tancaments: 22 expedients a Mallorca,  1 expedient a Menorca.
Inversió: 30.366. 691 pessetes. Subvenció concedida: 6.575.323
pessetes.

Bancals i tancaments: 15 expedients a Mallorca. Inversió:
52.428.250 pessetes. Subvenció concedida: 10.485.650 pessetes.

Any 1997:

Bancals: 103 expedients a Mallorca, 8 expedients a Menorca, 7
expedients a Eivissa. Inversió: 162.891.616 pessetes. Subvenció
concedida: 29.711.751 pessetes.

Tancaments: 62 expedients a Mallorca, 1 expedient a Menorca.
Inversió: 67.943.705 pessetes. Subvenció concedida: 9.179.282
pessetes.

Bancals i tancaments: 11 expedients a Mallorca. Inversió:
34.305.750 pessetes. Subvenció concedida: 1.638.413 pessetes.
 

Campos, 21 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 4930/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a projectes per a la captació d'aigua
aprovats per la Junta d'd'Aigües de les Balears durant 1996 (BOPIB
núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

El nombre de captacions (autoritzacions i concessions)
aprovades, per illes durant els anys 1995, 1996 i 1997, com també
els volums d'explotació atorgats, són els següents:

Mallorca:

1995: Nombre de captacions, 526. Volum, 2.270.000 metres
cúbics/any.
1996: Nombre de captacions, 671. Volum, 2.190.000 metres
cúbics/any.
1997: nombre de captacions, 495. Volum, 1.340.000 metres
cúbics/any.

Menorca:

1995: Nombre de captacions, 24. Volum, 123.000 metres
cúbics/any.
1996: Nombre de captacions, 33. Volum, 343.000 metres
cúbics/any.
1997: Nombre de captacions, 30. Volum, 196.000 metres
cúbics/any.

Eivissa:

1995: Nombre de captacions, 97. Volum, 463.000 metres
cúbics/any.
1996: Nombre de captacions, 109. Volum, 249.000 metres
cúbics/any.
1997: Nombre de captacions, 100. Volum, 306.000 metres
cúbics/any.  
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El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral:

Miquel Ramis i Socias

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 4931/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a creació de carrils per a
bicicletes (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

El Departament de Carreteres intenta, segons les
disponibilitats pressupostàries, atendre el trànsit de bicicletes
habilitant carrils especials per a aquesta finalitat en aquelles zones
on es detecta una certa intensitat d'aqeust tipus de trànsit, o
augmentant l'amplada de les voravies perquè hi puguin transitar
els ciclistes.

S'han redactat els següents projectes:

(9559) Carril de bicicletes a ses Salines-Fornells. Pressupost de
contracta: 77'2 M.
(9656) Passarel•la ciclista Pont dels Anglesos. Pressupost de
contracta: 61'5 M.
(9722) Via ciclista accés UIB. Pressupost de contracta: 11'7 M.
(9718) Itinerari cicloturista entre Biniali i Porreres. Pressupost de
contracta: 85'8 M.

Carril bicicletes Platja de Palma. Pressupost de contracta: 15 M.
 

Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 4932/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a compliment de l'article 27 de
la Llei de carreteres (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

El Departament de Carreteres intenta, segons les
disponibilitats pressupostàries, atendre el trànsit de bicicletes
habilitant carrils especials per a aquesta finalitat en aquelles zones
on es detecta una certa intensitat d'aqeust tipus de trànsit, o
augmentant l'amplada de les voravies perquè hi puguin transitar
els ciclistes.

S'han redactat els següents projectes:

(9559) Carril de bicicletes a ses Salines-Fornells. Pressupost de
contracta: 77'2 M.
(9656) Passarel•la ciclista Pont dels Anglesos. Pressupost de
contracta: 61'5 M.
(9722) Via ciclista accés UIB. Pressupost de contracta: 11'7 M.
(9718) Itinerari cicloturista entre Biniali i Porreres. Pressupost de
contracta: 85'8 M.

Carril bicicletes Platja de Palma. Pressupost de contracta: 15 M.
 

Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 4933/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a casos assistits per l'Oficina d'ajut a
les víctimes del delicte (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

L'Oficina d'ajuda a les víctimes del delicte (AVD) del
Govern balear té previst elaborar, finalitzat l'any 1997, una memòria
que recollirà les actuacions dutes a terme per l'oficina, així com el
nombre de persones ateses tant a Mallorca, Menorca com a les
Pitiüses. Una vegada elaborada aquesta memòria, es trametrà al Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons.
 

Palma, 13 d'octubre del 1997.
La Consellera de Presidència:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 4935/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a integració laboral de persones amb
dificultats (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

Els programes  pels quals s'interessa el Sr. Diputat es
corresponen a l'anualitat per a l'any 1997 dels projectes aprovats en
el marc de la iniciativa comunitària "Empleo y Recursos Humanos"
següents:

-Núm. 95H2107BAL. Promotor: Unac. Denominació:
Itinerari formatiu per a la integració laboral de joves minusvàlids.
Aportació del Govern balear: 21.227.000 pessetes.

- Núm. 95H2108BAL. Promotor: Fundació Deixalles.
Denominació: Prometeus Vida Nueva. Aportació del Govern balear:
5.631.875 pessetes.

- Núm. 95Y2106BAL. Promotor: Societat cooperativa
Jovent. Denominació: Jovent 2000. Aportació del Govern balear:
17.646.280 pessetes.

L'import total de l'aportació del GB per a l'any 97 dels tres
projectes és de 44.505.155 pessetes.

D'acord amb la normativa d'aplicació, correspon a la
Direcció General de Formació dur a terme, com a organisme públic
responsable, el control, el seguiment i l'avaluació dels projectes, en
conseqüència, té coneixement tant del desenvolupament de les
accions aprovades com dels beneficiaris d'aquestes accions. Els
projectes tenen vigència fins al 30 de novembre del 97, per tant, les
dades finals sobre beneficiaris que interessa en la seva pregunta no
es podran precisar fins la presentació de la memòria pedagògica i
econòmica prevista en els convenis esmentats.

No obstant això, podem avançar-vos les dades actuals
sobre beneficiaris, per projectes, corresponents a l'any 97.
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- 95H2108BAL. En formació: 32. Ajudes d'autoocupació:
21. Acompanyament: 134. Orientació i assessorament: 150.

- 95H2107BAL. Formació bàsica i compensatòria: 20.
Formació ocupacional: 15. Formació contínua treballadors: 22.
Ajudes a l'ocupació: 22.

- 95Y2106BAL. Formació prèvia: 37. Bàsica i
compensatòria: 96. Ocupacional: 59. Acompanyament: 266.
Orientació i assessorament: 247.

Quant a l'àmbit territorial, s'ha d'indicar que els tres
projectes corresponen a l'illa de Mallorca, tal com s'expressa a la
sol•licitud d'ajuda, i amb independència que les activitats de les
iniciatives comunitàries es caracteritzen pels principis de
transnacionalitat i d'efecte multiplicador.
 

Palma, 23 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 4936/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a inspeccions a piscines
públiques de les Balears (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del
1997).

Dins l'any 1997, de gener a octubre, s'han fet 828
inspeccions a piscines públiques: 673 a l'illa de Mallorca, 39 a
l'illa de Menorca, 116 a les Illes d'Eivissa i Formentera.

El nombre d'expedients sancionadors resolts enguany és
de 10, i correspon a actes d'inspecció de l'any 1996: 6 a l'illa de
Mallorca, 4 a les illes d'Eivissa i Formentera, 0 a Menorca. El
motiu de les sancions ha estat en tots els casos la falta de
socorrista.

El nombre d'expedients sancionadors iniciats durant
1997 és de 20. Les irregularitats detectades són la falta de
socorrista i deficiències d'infraestructura que suposin un perill per
a la salut o seguretat dels usuaris. Per illes: 15 expedients iniciats
a Mallorca, 5 expedients iniciats a Eivissa i Formentera, 0
expedients iniciats a Menorca. Cap dels expedients iniciats
enguany s'han resolt.

Registre de piscines de la Conselleria de Sanitat:

Nombre total de piscines registrades: 1695
Nombre d'expedients d'exempció favorables: 478
Nombre d'expedients d'exempció desfavorables: 18 (pendents del
Consell Assessor).
Nombre d'expedients d'exempció pendents d'inspecció: 226
Nombre d'expedients d'exempció pendents d'aportació de
documentació: 57
Nombre d'expedients d'exempció arxivats: 5
La resta de piscines registrades no ha sol•licitat exempció.
 

Palma, 9 de desembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 4937/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a les sancions a restaurants i
establiments per adquirir peix i marisc capturat mitjançant pesca
submarina (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

Durant 1996 es va aixecar un expedient sancionador per
peix arponat a l'illa de Mallorca. Durant 1997 no n'hi ha cap, de
moment.

Malgrat això, s'han dut a terme 57 expedients durant 1996
a restaurants per no poder acreditar la procedència del peix i marisc,
i 24 durant 1997.
 

Palma, 16 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 4967/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa despeses a càrrec programa
pressupostari de promoció (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del
1997).

Les quantitats i les dates estan errades a la transcripció
feta a dita pregunta, per tant, la quantitat de consignació inicial de
53.500.000 pessetes correspon a l'any 1996 i la quantitat de
45.475.000 pessetes correspon a l'any 1997. Per tant, "les despeses
a càrrec del Programa pressupostari de promoció de la salut" es
relacionen a l'annex adjunt, amb indicació del tipus de despesa i la
quantitat, atès que totes les despeses s'han fet a totes les illes, però
no se n'ha fet territorialització. 
 

Palma, 18 de novembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 4968/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascon, relativa a Pla de prestacions socials
bàsiques (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

Les aportacions del Govern central al Pla concertat de
prestacions socials bàsiques a corporacions locals són les següents:

Any 1993: 161.855.496 pessetes
Any 1994: 161.855.000 pessetes
Any 1995: 198.247.304 pessetes
Any 1996: 192.653.000 pessetes
Any 1997: 221.743.134 pessetes
 

Palma, 10 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència
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Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 4969/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a col•laboració del Govern
balear en el Pla de prestacions socials bàsiques (BOPIB núm. 123
de 3 d'octubre del 1997).

Les aportacions del Govern balear al Pla concertat de
prestacions socials bàsiques a corporacions locals són les
següents:

Any 1993: 98.000.000 pessetes
Any 1994: 96.999.504 pessetes
Any 1995: 90.933.699 pessetes
Any 1996: 92.561.717 pessetes
Any 1997: 112.408.322 pessetes
 

Palma, 10 d'octubre del 1997
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 4970/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a transferències als consells
insulars per al Pla de prestacions socials bàsiques (BOPIB núm.
123 de 3 d'octubre del 1997).

El Govern balear ha transferit als consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, en concepte
d'atribucions de competències en matèria de serveis socials i
assistència social, segons la Llei 12/93, de 20 de desembre, les
quantitats indicades en el següent quadre:

Illa: Mallorca.
Any 1994: 103.043.187 pessetes
Any 1995: 106.649.699 pessetes
Any 1996: 110.382.438 pessetes
Any 1997: 113.914.676 pessetes

Illa: Menorca.
Any 1994: 40.054.418 pessetes
Any 1995: 41.456.323 pessetes
Any 1996: 42.907.294 pessetes
Any 1997: 44.280.327 pessetes

Illes: Eivissa i Formentera.
Any 1994: 80.265.333 pessetes
Any 1995: 83.074.620 pessetes
Any 1996: 85.982.231 pessetes
Any 1997: 88.733.662 pessetes 

 
Palma, 10 d'octubre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 4971/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a despeses en el Pla nacional
de drogues (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del 1997).

Entitat: Ajuntament de Palma.
1993: 14.500.000
1994: 8.389.000
1995:
1996:
1997: 6.000.000

Entitat: Consell Insular de Mallorca
1993: 15.150.000
1994: 30.000.000
1995: 30.000.000
1996: 30.000.000
1997: 40.000.000

Entitat: Consell Insular de Menorca
1993: 2.750.000
1994: 5.000.000
1995: 10.000.000
1996: 5.000.000
1997: 6.500.000

Entitat: Consell Insular d'Eivissa i Formentera
1993: 
1994: 7.000.000
1995: 5.000.000
1996: 
1997: 6.500.000

Entitat: Fundació Home Lliure
1993: 24.500.000
1994: 39.650.000
1995: 
1996: 43.521.000
1997: 24.490.000

Entitat: Es Refugi
1993: 
1994: 
1995: 6.288.000
1996:
1997:

Entitat: Creu Roja
1993: 8.500.000
1994: 9.000.000
1995: 9.000.000
1996:
1997:

Entitat: La Finca
1993: 
1994:
1995:
1996: 1.500.000
1997: 

Entitat: Inversió pròpia
1993: 17.760.000
1994:
1995:
1996:
1997:

Entitat: Associació mallorquina
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:

Entitat: Inserció social
1993:
1994:
1995:
1996: 5.000.000
1997:
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Entitat: Inst. Reinserció social
1993:
1994: 1.500.000
1995:
1996:
1997:

Total:
1993: 83.160.000
1994: 100.539.000
1995: 60.288.000
1996: 85.021.000
1997: 83.490.000

 
Palma, 18 de novembre del 1997.
El Conseller de Sanitat i Consum:
Francesc J. Fiol i Amengual

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 4972/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascon, relativa a consorci de minusvàlids
psíquics de Son Tugores (BOPIB núm. 123 de 3 d'octubre del
1997).

Les persones ateses en el centre no són persones
malaltes, únicament presenten diferents discapacitats psíquiques
i físiques, per la qual cosa tenen necessitats especials d'educació
i tractament.

Les persones ingressades els anys 1993, 1994, 1995,
1996 i 1997 de Menorca i d'Eivissa són les següents: 
 
Any 1993: Menorca, 0; Eivissa, 0.
Any 1994: Menorca, 1; Eivissa, 0.
Any 1995: Menorca, 1; Eivissa, 1.
Any 1996: Menorca, 0; Eivissa, 1.
Any 1997: Menorca, 0; Eivissa, 0.
 

Palma, 22 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 5002/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a atribució de competències de
menors als consells insulars (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del
1997).

Donat que dins una mateixa pregunta ha introduït el
senyor diputat diverses "subpreguntes", aquest govern passa a
dedicar un paràgraf a contestar cadascuna d'elles seguint el mateix
ordre amb què foren formulades.

1. L'opinió del Govern sobre aquesta qüestió quedà
reflectida a la sessió de la Comissió Tècnica Interinsular en què el
senyor diputat era present i, se suposa, atent al debat dels temes
tractats.

2. Aquest govern pensa que ambdues persones poden tenir
raó: la consellera Sra. Ferrer en indicar que les quantitats són les
previstes en aplicació de la Llei de consells insulars votada pel
senyor diputat que formula la pregunta, i el Sr. Juaneda, doncs res
no impedeix als honorables senyores i senyors diputats establir les
modificacions que considerin pertinents mitjançant esmenes.

3. No hi ha hagut cap negociació.

4. Governar és assumir compromisos i comprometre's
sempre és arriscat; tal vegada per aquesta raó alguns mai no ho fan;
per ventura també aquesta és la raó per la qual el poble mai no els
confia tasques de govern.

5. El Govern no pensa, sinó que està segur que quan el Sr.
Juaneda parla en el Consell Insular de Menorca ho fa en nom de tot
el seu grup; potser altres no poden dir el mateix.

6. Al Govern no li sembla que adreçar-se als ciutadans i
ciutadanes de Menorca pugui anomenar-se "dirigir-se a la galeria",
almenys el Govern no utilitzarà mai aquesta expressió pel que fa al
seu tracte amb els ciutadans. El Govern està convençut que les
paraules del Sr. Juaneda tenen una base real dins el treball diari dels
membres del PP del Consell Insular de Menorca en el Parlament de
les Illes Balears.

7. Si el grup que dóna suport al Govern no pogués establir
modificacions als projectes que es presenten cauríem en un greu
atemptat contra un dels fonaments de la democràcia, tot i que hi ha
grups les ideologies dels quals no conceben aquest debat intern i
aquesta relació entre executiu i legislatiu, sinó que es basen en el
"control" i en l'estructura "monolítica". El Govern pensa que el grup
que li dóna suport té els seus principis fonamentats en la base sòlida
de la divisió de poders i del pluralisme. Per altra banda, aquest
govern indica al Sr. Orfila que la proposta d'atribució de
competències és un text de la Comissió Tècnica Interinsular, com
deu conèixer, i no del Govern.

8. El suport del Grup Popular al Govern i als seus
membres és quelcom indiscutible, encara que alguns volguessin que
no fos així, però aquest govern agraeix la "preocupació sincera" del
Sr. Orfila pel suport que posseeix aquest executiu i espera comptar
amb la seva inestimable col•laboració.

9. La consellera de la Funció Pública i Interior mantindrà
l'opinió del Govern i dels experts en processos de transferències als
consells insulars sobre allò que s'aprovà a la Comissió Tècnica
Interinsular allà on se li pregunti, doncs és obligació del Govern,
gustosa obligació que sempre acompleix, donar la major
transparència a les seves opinions i actuacions.

10. El Govern només té constància de les votacions
produïdes al si de la Comissió Tècnica Interinsular que suposa són
conegudes pel senyor diputat que formula la pregunta.

11. És d'agrair la preocupació del Sr. Orfila per intentar
vetllar per la imatge d'aquest govern. El Govern suposa que quan el
diputat utilitza l'expressió "novament", ho fa amb l'accepció que
marca el diccionari: "que es veu o s'escolta per primera vegada", o
aquella altra "distint o diferent del que abans hi havia". El Govern
agraeix també que el senyor diputat indiqui que només mogué a
l'equip de govern del Consell Insular de Mallorca a rebutjar la
competència la quantitat econòmica i no altres qüestions. El Govern
recorda al senyor diputat que les decisions sobre la matèria ja no
depenen de l'executiu, sinó que és a les mans de les senyores i
senyors diputats i li costaria molt, a aquest govern, pensar que quan
el Parlament introdueix modificacions als textos legals es pensi que
està "enganyant o estafant".
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12. Si aquest govern ha entès la seva pregunta, oculta
darrere de tants adjectius qualificatius, la resposta és que, com ja
s'ha indicat al senyor diputat, aquest govern no pot introduir
canvis en aquests moments de tramitació, amb la qual cosa, a
sensu contrari a la seva pregunta, val a dir que aquest govern ha
mantingut una postura ferma, rigorosa, seriosa, perfectament
definida, fidel amb els consells insulars, escrupolosa i respectuosa
amb els membres de la Comissió Tècnica Interinsular, i que tot
això augmenta la credibilitat en relació a les propostes del Govern
en matèria de transferències als consells insulars.

13. Aquest govern respon de l'actuació dels seus
membres com a tals i no quant a representants del poble en el
Parlament. Aquest govern agraeix el reconeixement que el senyor
diputat fa de la passió manifestada per la senyora consellera en la
discussió d'un tema tan important que a alguns altres sembla no
apassionar, i potser per aquest motiu no volen fer-se'n càrrec.

14. Aquest govern suposa que el senyor diputat coneix
les regles del "joc" parlamentari i sabrà que si es produeix alguna
modificació serà fruit de la presentació, debat i votació d'una
esmena per part de les senyores i senyors diputats.

15. Aquest govern pensa que es "posaran vermells"
aquells que únicament es mouen per interessos economicistes, que
enganyen l'opinió pública, que inventen quantitats, que presenten
programes que no estan disposats a posar en marxa, que juguen a
progressistes de saló sense sortir al carrer i tocar la realitat, aquells
que mai no han visitat un centre de menors i aquells que pretenen
ser insularistes però no volen rebre més competències o només
són capaços de gestionar una competència si reben sis vegades
més doblers del que costa a l'administració autonòmica gestionar
la mateixa competència. Respecte a la pregunta "qui?", aquest
govern li recomana que miri molt a prop per si trobàs la resposta
seguint la pauta que se li marca al començament d'aquest paràgraf,
a la vegada que aprofita l'avinentesa per convidar-lo a conèixer
millor com funciona la Direcció General de Menors i les distintes
entitats que hi mantenen conveni.
 

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

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 5003/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a regal de noces de la Infanta
Cristina (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

El diputat, respecte al regal de noces de la Infanta
Cristina, pregunta quin criteri s'ha fet servir per triar-lo. La
resposta és que el regal s'ha triat intentat que fos un objecte útil,
representatiu de les Illes Balears i digne de ser regalat.

El diputat demana si el regal representa el conjunt de les
terres i cultures de les Illes Balears. La resposta és evident: no
només no representa a tots sinó que hi ha molta de gent que
malauradament no pot disposar d'un adreç de taula d'aquest tipus a
ca seva. Però, sense cap dubte, era molt difícil trobar un regal que
fos representatiu de totes les terres i cultures -és també difícil
precisar què vol dir el diputat amb aquesta paraula- de les Balears,
i molt manco de totes les persones.

Demana, finalment, si el Govern s'ha plantejat fer un regal
representatiu del conjunt d'illes. La veritat és que el Govern no ha
dedicat el seu temps a fer-se plantejaments d'aquest tipus però, dit
això, i atès que el diputat sí que ha dedicat el seu temps a aquest
tipus d'anàlisi, s'ha de dir que fer un regal que fos representatiu de
Mallorca, per exemple, seria gairebé impossible perquè cada poble
disposa de la seva tradició. El mateix passaria amb la resta d'illes.
Quan anam a un poble fins i tot ens podem trobar amb tradicions
més pròpies d'unes zones que d'unes altres i, finalment, dins una
mateixa zona hi ha artesans que tenen un estil i artesans que en
tenen un altre. És a dir: l'intent de satisfer totes les persones, els
artesans, els pobles, les comarques i les illes de les Balears, seria tan
absolutament desproporcionat que fins i tot el mateix diputat
probablement acabaria comprant uns jocs de taula brodats a mà i
deixar-se d'històries.
 

Palma, 27 d'octubre del 1997.
La Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 5018/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a sancions o procediments
sancionadors en tràmit per incompliment de la Llei d'empreses de
treball temporal a les Illes Balears (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

Les sancions imposades per incompliment de la Llei
14/1994 i el Reial Decret 4/1995 durant l'any 1996 i el primer
trimestre de l'any 1997 són les següents:

1996
Empreses de treball temporal, un expedient; fet infractor:

celebració de contractes sense especificar el servei, la ubicació de
l'obra que constitueix l'objecte i l'horari de feina; preceptes
vulnerats: l'article 6.2.a de la Llei 14/1994 en relació amb l'article
2.2.a) del Reial Decret 2546/1994 i l'article 10.1 de la Llei 14/1994
en relació amb els articles 14.c), g) i 15.g) del Reial Decret 4/1995;
import de la sanció: 25.000 pessetes.

Empreses usuàries, cap expedient.

1997
Empreses usuàries, un expedient; fet infractor: celebració

de contractes per circumstàncies de la producció que no reuneixen
el requisit de satisfer necessitats temporals; preceptes vulnerats:
l'article 6.2.a) de la Llei 14/1994; import de la sanció: 250.001
pessetes.

Empreses de treball temporal, cap expedient.
 

Palma, 31 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.



BOPIB núm.143 - 11 de febrer del 1998 4013

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 5019/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a la formació dels treballadors
i treballadores de les empreses de treball temporal (BOPIB núm.
124 de 10 d'octubre del 1997).

El seguiment que fa l'autoritat laboral de l'acompliment
de la Llei d'empreses de treball temporal pel que fa a l'obligació
de formació dels treballadors es fa segons el que dicta l'esmentada
llei, el qual és exhaustiu.

D'acord amb l'article 4, després de l'autorització inicial
d'un any, aquesta es pot prorrogar per dos períodes successius
iguals, sempre que es faci la sol•licitud amb una antelació mínima
de tres mesos abans que acabin cadascun d'aquests períodes i
l'empresa hagi acomplert les obligacions establertes legalment.
S'ha d'adjuntar a les sol•licituds de pròrroga la documentació
següent:

a) Documentació acreditativa d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions fiscals de seguretat social.

b) Documentació acreditativa d'haver utilitzat la garantia
financera.

c) Justificació d'haver destinat, en l'exercici econòmic
immediatament anterior al que es formula la sol•licitud de
pròrroga, l'1 per 100 de la massa salarial a la formació dels
treballadors contractats per ser cedits a empreses usuàries.

d) Declaració de les despeses de personal reflectits en el
compte de pèrdues i guanys de l'exercici econòmic
immediatament anterior a formular la sol•licitud de pròrroga,
desglossats segons l'estructura exigida pel Pla General de
Comptabilitat.

Per tant, les empreses de treball temporal, per poder
continuar exercint les seves funcions, segons l'apartat c de l'article
4 de la llei han de presentar, davant l'autoritat laboral, la
documentació que justifica que han destinat un 1% de la massa
salarial a la formació dels treballadors contractats per ser cedits a
les empreses usuàries.

Aquesta dada és comprovada per la conselleria pels
diferents mitjans documentals que contempla la llei.
 

Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 5020/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a percentatge per mor de sexe
dels contractes de posada a disposició a les Illes Balears d'ençà de
l'entrada en vigor de la Llei d'empreses de treball temporal (BOPIB
núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Els percentatges per mor del sexe dels contractes de
posada a disposició a les Illes Balears durant l'any 1996 i fins al
30 de setembre del 1997 són els següents:

Any 1996:
Total Mallorca: 7.458; homes, 4.126; dones, 3.332.
Total Menorca: 540; homes, 290; dones, 250.
Total Eivissa: 26; homes, 22; dones, 4.
Total illes: 8.024; homes, 4.438; dones, 3.586.

Any 1997 (fins al 30 de setembre):
Total Mallorca: 11.380; homes, 6.082; dones, 5.298.
Total Menorca: 1.346; homes, 739; dones, 607.
Total Eivissa: 152; homes, 104; dones, 48.
Total illes: 12.878; homes, 6.925; dones, 5.953.

Des de la posada en funcionament fins al 30/09/97:
Tot. Mallorca: 18.838; homes, 10.208; dones, 8.630.
Total Menorca: 1.886; homes, 1.029; dones, 857.
Total Eivissa: 178; homes, 126; dones, 52.
Total illes: 20.902; homes, 11.363; dones, 9.539.
Percentatge: homes, 54%; dones, 45,6%

Les diferències entre aquests percentatges i els generals a
les Illes Balears són els següents:

Generals: Total, 198.949; homes, 117.449; dones, 81.500.
Percentatge: homes, 59%; dones, 41%.

Empreses TT: Total, 20.902; homes, 11.363; dones, 9.539.
Percentatge: homes, 54%; dones, 45,6%.
 

Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5021/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a accidentalitat laboral en empreses
de treball temporal (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Adjuntam seguidament l'estudi dels accidents laborals a
les empreses de treball temporal, d'acord amb les dades següents:
nombre d'empreses amb accidents, grau, lloc, forma i lesió per anys
i xifres totals.

Any 1996
Nombre d'empreses amb accidents, 17. Nombre

d'accidents, 219. Grau: lleu, 215; greu, 4; mortal, cap. Lloc: en el
centre de treball, 179; desplaçament en la jornada laboral, 7; en anar
o tornar de la feina, 17; en un altre centre de treball, 16.

Gener-juny 1997
Nombre d'empreses amb accidents, 16. Nombre

d'accidents, 121. Grau: lleu, 118; greu, 3; mortal, cap. Lloc: en el
centre de treball, 103; desplaçament en la jornada laboral, 4; en anar
o tornar de la feina, 8; en un altre centre de treball, 6.

Total
Nombre d'accidents, 340. Grau: lleu, 333; greu, 7; mortal,

cap. Lloc: en el centre de treball, 282; desplaçament en la jornada
laboral, 11; en anar o tornar de la feina, 25; en un altre centre de
treball, 22.
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Maneres
Caigudes de persones des de distint nivell. 1996, 20;

gener-juny 1997, 16; total, 36.
Caigudes de persones des del mateix nivell. 1996, 23;

gener-juny 1997, 9; total, 32.
Caiguda d'objectes per desplom o enderrocament. 1996,

8; gener-juny 1997, 5; total, 13.
Caiguda d'objectes mentre es manipulen. 1996, 17;

gener-juny 1997, 15; total, 32.
Caiguda d'objectes despresos. 1996, 4; gener-juny 1997,

cap; total, 4.
Petjades sobre objectes. 1996, 13; gener-juny 1997, 6;

total, 19.
Xoc contra objectes immòbils. 1996, 8; gener-juny 1997,

3; total, 11.
Xoc contra objectes mòbils. 1996, 5; gener-juny 1997,

2; total, 7.
Cops/talls per objectes o eines. 1996, 20; gener-juny

1997, 21; total, 41.
Projecció de fragments o partícules. 1996, 9; gener-juny

1997, 2; total, 11.
Enganxades per o entre objectes. 1996, 19; gener-juny

1997, 6; total, 25.
Enganxades per bolcada de màquines, tractors o

vehicles. 1996, 2; gener-juny 1997, 1; total, 3.
Sobreesforç. 1996, 45; gener-juny 1997, 24; total, 69.
Contactes tèrmics. 1996,5; gener-juny 1997,1; total,6.
Exposició a contactes elèctrics. 1996, 2; gener-juny

1997, cap; total, 2.
Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives.

1996, 4; gener-juny 1997, 2; total, 6.
Atropellament o cops amb vehicles. 1996, 15; gener-

juny 1997, 8; total, 23.

Lesió
Fractures. 1996, 21; gener-juny 1997, 7; total, 28.
Luxacions. 1996, 3; gener-juny 1997, 2; total, 5.
Torçades, esquinços i distensions. 1996, 56; gener-juny

1997, 40; total, 96.
Lumbàlgies. 1996, 30; gener-juny 1997, 14; total, 44.
Hèrnies discals. 1996, 2; gener-juny 1997, 1; total, 3.
Commocions i traumatismes interns. 1996, 6; gener-juny

1997, 4; total, 10.
Amputacions i pèrdua globus ocular. 1996, 1; gener-juny

1997, cap; total, 1.
Altres ferides. 1996, 24; gener-juny 1997, 14; total,38.
Traumatismes superficials. 1996, 4; gener-juny 1997, 3;

total, 7.
Contusions i aixafaments. 1996, 47; gener-juny 1997,

27; total, 74.
Cossos estranys als ulls. 1996, 6; gener-juny 1997, cap;

total, 6.
Conjuntivitis. 1996,4; gener-juny 1997, cap; total,4.
Cremades. 1996, 7; gener-juny 1997, 3; total, 10.
Enverinaments i intoxicacions. 1996, 2; gener-juny

1997, cap; total, 2.
Lesions múltiples. 1996, 6; gener-juny 1997, 5; total, 11.
Infarts, vessaments cerebrals, etc. 1996, cap; gener-juny

1997, 1; total, 1.
 

Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 5022/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a contractes de posada a disposició
que s'han subscrit a les Illes Balears d'ençà de l'entrada en vigor de
la Llei d'empreses de treball temporal (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

Els contractes de posada a disposició de treballadors i
treballadores d'empreses de treball temporal a empreses usuàries
durant l'any 1996 i fins al 30 de setembre del 1997, distribuïts per
illes, són els següents:

Any 1996
Mallorca. Total, 7.458; homes, 4.126; dones, 3.332.
Menorca. Total, 540; homes, 290; dones, 250.
Eivissa. Total, 26; homes 22; dones, 4.
Total illes. Total, 8.024; homes, 4.438; dones, 3.586.

Any 1997 (fins al 30 de setembre)
Mallorca. Total, 11.380; homes, 6.082; dones, 5.298
Menorca. Total, 1.346; homes, 739; dones, 607.
Eivissa. Total, 152; homes, 104; dones, 48.
Total illes. Total, 12.878; homes, 6.925; dones, 5.953.

Des de la posada en funcionament fins al 30 de setembre
del 1997.

Mallorca. Total, 18.838; homes, 10.208; dones, 8.630.
Menorca. Total, 1.886; homes, 1.029; dones, 857.
Eivissa. Total, 178; homes, 126; dones, 52.
Total illes. Total, 20.902; homes, 11.363; dones, 9.539.
Percentatge: homes, 54%; dones, 45,6%

 
Palma, 28 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 5023/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a programació pròpia en el centre
territorial de RTVE a les Illes Balears (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

Com el diputat segurament sap, el Govern no pot prendre
cap mesura respecte a un òrgan que no està sota la seva
dependència. Radiotelevisió Espanyola és una empresa pública de
titularitat estatal dirigida per un òrgan nomenat pel Parlament
estatal. Per aquest motiu, el Govern no pot prendre cap mesura
respecte a una entitat absolutament independent, de la mateixa
manera que tampoc no podem prendre mesures respecte a altres
televisions, públiques o privades, que emeten a les illes i que no són
de la nostra responsabilitat.

En canvi sí s'han duit a terme negociacions amb totes les
direccions generals que ha tengut RTVE. L'actual govern,
concretament, ha tengut contactes amb la direcció general de
Mónica Ridruejo i amb l'actual direcció.

A totes dues direccions ha proposat un increment de la
programació pública a l'àmbit de les Illes Balears.
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Aquestes gestions, al moment de contestar aquesta
pregunta, es troben en condicions molt properes d'arribar a un
acord per dur a terme una ampliació dels mitjans dels centres de
ràdio i televisió a les illes per tal de, a la vegada, ampliar-ne la
programació.
 

Palma, 24 d'octubre del 1997.
La Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 5025/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a fons de l'arxiu d'imatge i so de
les Illes Balears (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Les competències en matèria de Cultura foren
transferides als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera per Llei 6/1994 de 13 de desembre.

A la seu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
es conserva una còpia de la pel•lícula El secreto de la Pedriza, que
fou una de les primeres pel•lícules que es filmaren a Mallorca;
així mateix hi ha un inventari de les col•leccions d'arxius
fotogràfics i filmogràfics històrics de les Balears, s'han inventariat
més de 50 col•leccions fotogràfiques i prop de 130 films o arxius
fotogràfics localitzats predominantment a les Balears, Barcelona
i Madrid. Aquest material es fa necessari per a la recuperació del
patrimoni visual de les illes.
 

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

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 5026/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a fons de l'arxiu d'imatge i so de
les Illes Balears (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

L'Oficina d'Informació per a la defensa dels drets
lingüístics dels ciutadans és un servei públic que ofereix
telefònicament assessorament sobre qüestions que afecten els drets
lingüístics i sobre la seva defensa.

Atès que es tracta d'un servei telefònic al qual poden
accedir els habitants de tota la nostra comunitat, no es considera
necessari obrir oficines amb la mateixa finalitat a les illes de
Menorca i d'Eivissa.
 

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

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 5027/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a pla d'ordenació de l'oferta
turística a Menorca (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

El POOT de Menorca es va retirar en el seu moment i
està a l'espera de la realització del Pla territorial de Menorca.
 

Palma, 29 d'octubre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 5031/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a Llei d'arxius, museus i biblioteques
(BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

La previsió del Govern era presentar la Llei d'arxius,
biblioteques i museus en el proper període de sessions
parlamentàries. Atès que, a hores d'ara, no s'ha aprovat la Llei del
patrimoni cultural de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
el Govern balear considera que fins que no s'aprovi aquesta llei no
es pot presentar la Llei d'arxius, biblioteques i museus, atès que
aquesta s'ha de regir per la Llei del patrimoni cultural i l'ha de
desenvolupar.
 

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

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5032/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

El secretari d'Estat de Cultura ha tramès a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports una segona proposta d'esborrany dels
estatuts de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

En aquests moments s'està estudiant la proposta per
realitzar-ne un informe i concretar la definició dels estatuts.

Durant aquest any s'han mantingut converses amb les
administracions implicades i ja es varen redactar una sèrie de
consideracions al primer esborrany de proposta dels estatuts
presentats.
 

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

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 5033/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a convenis de col•laboració en
matèria cultural i lingüística (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del
1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no ha signat,
en aquests moments, cap conveni de col•laboració en matèria
cultural i lingüística ni amb la Generalitat de Catalunya ni amb la de
València; tanmateix hem de manifestar que s'han establert contactes
amb ambdues administracions amb la finalitat d'aconseguir la
signatura d'acords en aquest sentit.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 5037/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudi-informe sobre la
joventut en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOPIB
núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

A hores d'ara, la situació de l'estudi sociològic de la
joventut de les Illes Balears és la següent: la UIB ha fet arribar a
aquesta conselleria part del seu treball i només els queda presentar
les conclusions finals. Una vegada s'hagin estudiat tots els
documents presentats, es determinarà la publicació i la seva
presentació al Parlament balear.
 

Palma, 30 d'octubre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 5046/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a coordinació dels punts
d'atenció a l'immigrant internacional (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

A la darrera reunió de la Comissió de Coordinació
d'Acció Social de la CAIB, donat que les competències
administratives en relació amb la població immigrant estan
repartides entre moltes administracions, es va acordar la
constitució d'un grup de treball format per tècnics representants de
les administracions que integren la Comissió de Coordinació i per
representants de la resta d'administracions i entitats que s'ocupen
de la immigració a les Illes Balears.

En data 22 de juliol del 1997, a la seu de la Direcció
General d'Acció Social de la Conselleria de Presidència tingué
lloc la constitució i la primera sessió de feina del grup de treball.
Les funcions de l'esmentat grup són:

1. Coordinar tots els punts d'atenció a la immigració.
2. Analitzar les necessitats específiques i globals del

col•lectiu.
3. Proposar les actuacions específiques que s'han de

desenvolupar per aconseguir la integració plena del col•lectiu a la
nostra comunitat.

A partir de la tasca i les aportacions d'aquest grup, la
Direcció General està treballant per a l'elaboració del projecte del
Pla integral d'atenció a la immigració internacional a les Illes
Balears.
 

Palma, 3 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 5047/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a Any Europeu contra el
racisme (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

En data 4 de juny del 1997, a la capella del Consolat de
Mar es va dur a terme l'acte d'obertura i la constitució del Comitè
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'Any
Europeu contra el racisme, regulat per Ordre de la consellera de
Presidència de 4 de juny del 1997 -BOCAIB núm. 67- modificada
al BOCAIB núm. 75, de 19 de juny del 1997.

A l'acte foren convocats representants de les diverses
administracions i entitats del conjunt de les Illes Balears que estaven
directament o indirectament relacionats amb el motiu de la
campanya.

Amb la finalitat de propiciar la conscienciació i la
participació de tots els ciutadans de la CAIB en la commemoració
de l'Any Europeu contra el racisme, acció col•lectiva destinada a
prevenir i aturar la discriminació i aconseguir una societat cada
vegada més tolerant i solidària, el Comitè balear, en data 27 de juny
del 1997, va instar els consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera i tots els ajuntaments de la CAIB, a adherir-se
a la commemoració i a crear els propis comitès locals, amb la
finalitat de proposar i dur a terme les accions que cada comitè hagi
considerat més adients, dins el seu respectiu àmbit territorial, per
fomentar la tolerància entre tots els ciutadans residents.

Pel que fa a seminaris, jornades, campanyes informatives
amb incidència sobre els centres educatius que s'han duit a terme en
relació amb l'Any Europeu, esmentarem les següents:

- Cursos de formació inicial al programa Joventut amb
Europa III.

- Dossier informatiu editat pel Centre Coordinador
d'Informació i Documentació per a la joventut, sobre el tema del
racisme.

- Dins les activitats d'estiu 97, organitzades per la Direcció
General de Joventut i Família, s'han organitzat tretze torns de
campaments on s'han treballat temes d'interculturalitat, tolerància i
racisme d'acord amb el quadern editat pel Consell d'Europa en el
marc d'aquesta campanya.

- Article a la revista Ja, número 3, pàgina 8, sobre l'Any
Europeu contra el racisme i un concurs organitzat per l'oficina del
Parlament Europeu a Espanya sobre "Discriminación, no, gracias".

- Certamen de contes infantils sobre el tema de la
tolerància.

- Concurs Euroescola. L'IES Juníper Serra de Palma va ser
el guanyador amb un treball sobre intolerància.

- Programes de Ràdio Jove de difusió de valors de
tolerància.

- Elaboració de cartells i adhesius commemoratius de
l'Any Europeu contra el racisme amb el lema "Balears, illes
tolerants, illes solidàries".

- Campanya de difusió de l'Any Europeu contra el racisme
a la CAIB mitjançant la distribució de cartells i adhesius als consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera i tots els
ajuntaments de la CAIB i altres entitats; publicitat en premsa a
través dels diversos diaris de publicació a la CAIB: Diario de
Mallorca, Última Hora, El Día del Mundo, Balears, La Voz de
Baleares, Diario de Ibiza, Diario de Menorca i Última Hora Ibiza;
s'ha incorporat el logotip de l'Any Europeu contra el racisme als
diferents impresos utilitzats per la Conselleria de Presidència com
faxs, cartes, etc.

En relació amb la clausura de l'Any Europeu contra el
racisme, la Conselleria de Presidència ha previst dur a terme
diverses conferències a càrrec del Sr. Juan de Dios Ramírez Heredia
i l'eurodiputada Sra. Francisca Bennàssar. Amb la finalitat de fer-les
extensives a tots els residents de la CAIB que hi vulguin assistir i
participar, les conferències es desenvoluparan simultàniament a les
Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, mitjançant el
sistema de videoconferència.
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Les despeses produïdes pels actes commemoratius de
l'Any Europeu contra el racisme són assumides pel Govern balear
des dels pressuposts de les direccions generals que directament o
indirectament participen en la commemoració.
 

Palma, 3 de novembre del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 5051/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a adquisició d'obres artístiques
durant l'any 1997 (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Escultura de marès de sant Pere, autor anònim; cost,
1.500.000 pessetes, adquirida a Ramon Forteza Oliver; dipositada
al Museu de Mallorca.

Escultura de marès de sant Pau, autor anònim; cost,
1.500.000 pessetes, adquirida a José H. Forteza Oliver; dipositada
al Museu de Mallorca.

Litografia de Tàpies; cost, 150.000 pessetes, adquirida
a Mestres per a Bòsnia; dipositada a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.

Foner balear, escultura de Llorenç Rosselló; cost,
3.500.000 pessetes, adquirida a Fermín Quiñones Rosselló;
dipositada al Museo de Anclas Philippe Cousteau, Salinas,
Principat d'Astúries.

229 xilografies de Pere Quetglas, "Xam"; cost,
5.000.000 de pessetes, adquirides a Pere Quetglas "Xam";
dipositades al Museu de Mallorca.

14 peces de betlem mallorquí, s. XIX, d'Agustí Buades
(1804-1871); cost, 400.000 pessetes, adquirides a Manuel Ripoll
Billón; dipositades al Museu de Mallorca.

Un lot de peces de bronze d'època talaiòtica; cost,
600.000 pessetes, adquirides a Margarita Bonnín Valls;
dipositades al Museu de Mallorca.

"Mercado callejero", oli/tela de Josep R. Torrent; cost,
400.000 pessetes, adquirit a Amics de J.R. Torrent; dipositat al
Museu de Menorca.

Retaule gòtic de Sant Nicolau, de Pere Terrencs; cost,
2.750.000 pessetes, adquirit a subhasta; dipositat al Consolat de
Mar.

"Marina", aquarel•la/paper de F. Hernández Monjo; cost,
200.000 pessetes, adquirida a Ivo Mercadal; dipositada al Museu
de Menorca.
 

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

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 5055/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a places a establiments d'agroturisme
i hotels rurals a les Illes Balears (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre
del 1997).

Les places d'agroturisme i hotel rural autoritzades són les
que a continuació es relacionen:

Agroturisme:
53 establiments a Mallorca amb un total de 253 places.
4 establiments a Menorca amb un total de 33 places.
3 establiments a Eivissa amb un total de 25 places.

Hotel rural:
7 establiments a Mallorca amb un total de 179 places.
1 establiment a Eivissa amb un total de 32 places.

Els expedients en tramitació són els que a continuació es
relacionen:

Agroturisme:
43 expedients a Mallorca amb un total de 603 places.
1 expedient a Menorca amb 10 places sol•licitades.

Hotel rural:
15 expedients a Mallorca amb un total de 451 places.
4 expedients a Menorca amb un total de 87 places.
2 expedients a Eivissa amb un total de 48 places.

Les dades relatives a les illes de Menorca i Eivissa i
Formentera estan referides als establiments autoritzats abans de
l'entrada en vigor de la Llei 3/96, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'ordenació del turisme.

Al mateix temps, us comunicam que teniu al vostre abast
els expedients a la conselleria per consultar-los.
 

Palma, 6 de novembre del 1997.
El Conseller de Turisme:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 5056/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a la
Universitat de les Illes Balears per al curs 1997-1998 (BOPIB núm.
124 de 10 d'octubre del 1997).

Total estudiants: 12.595
Estudiants de Menorca: 542
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 488
Estudiants de Mallorca: 11.565

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

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 5057/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats  a ciències
empresarials a la Universitat de les Illes Balears per al curs 1997-
1998 (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 53
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 69
Estudiants de Mallorca: 961

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

A la Pregunta RGE núm. 5058/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
l'Escola de Treball Social a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB
núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 4
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 1
Estudiants de Mallorca: 46

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

Ordre de Publicació
BB) 

A la Pregunta RGE núm. 5059/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
estudis de biologia a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB núm.
124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 10
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 20
Estudiants de Mallorca: 439

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

Ordre de Publicació
BC) 

A la Pregunta RGE núm. 5060/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
estudis de dret a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB núm. 124
de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 33
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 48
Estudiants de Mallorca: 1.857

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

Ordre de Publicació
BD) 

A la Pregunta RGE núm. 5061/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
estudis de física i química a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB
núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: física, cap; química, 3
Estudiants d'Eivissa i Formentera: física, 1; química, cap
Estudiants de Mallorca: física, 39; química, 48

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

Ordre de Publicació
BE) 

A la Pregunta RGE núm. 5062/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a estudis
d'administració i direcció d'empreses i economia a la UIB per al curs
1997-1998 (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: administració i direcció
d'empreses, 12; economia, 3

Estudiants d'Eivissa i Formentera: administració i direcció
d'empreses, 17; economia, 17

Estudiants de Mallorca: administració i direcció
d'empreses, 405; economia, 450
 

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

Ordre de Publicació
BF) 

A la Pregunta RGE núm. 5063/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a empreses
i  activitats turístiques i titulació superior de turisme a la UIB per al
curs 1997-1998 (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: empreses i activitats turístiques,
30; titulació superior de turisme, 2

Estudiants d'Eivissa i Formentera: empreses i activitats
turístiques, 8; titulació superior de turisme, 11

Estudiants de Mallorca: empreses i activitats turístiques,
1.096; titulació superior de turisme, 67
 

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

Ordre de Publicació
BG) 

A la Pregunta RGE núm. 5064/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a psicologia,
psicopedagogia, ciències de l'educació, educació social, mestre  i
infermeria a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca:
psicologia, 12
psicopedagogia, 3
ciències de l'educació, 15
educació social, 3
mestre, 108
infermeria, 3

Estudiants d'Eivissa i Formentera:
psicologia, 7
psicopedagogia, 2
ciències de l'educació, 7
educació social, 5
mestre, 97
infermeria, 2

Estudiants de Mallorca:
psicologia, 274
psicopedagogia, 40
ciències de l'educació, 241
educació social, 143
mestre, 932
infermeria, 199

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

A la Pregunta RGE núm. 5065/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
geografia, història i història de l'art a la UIB per al curs 1997-1998
(BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca:
geografia, 10
història, 17
història de l'art, 17

Estudiants d'Eivissa i Formentera:
geografia, 3
història, 6
història de l'art, 14

Estudiants de Mallorca:
geografia, 340
història, 229
història de l'art, 262

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

Ordre de Publicació
BI) 

A la Pregunta RGE núm. 5066/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
filosofia a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 6
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 10
Estudiants de Mallorca: 330

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

Ordre de Publicació
BJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5067/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a
filologia hispànica a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB núm.
124 de 10 d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 3
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 7
Estudiants de Mallorca: 204

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

Ordre de Publicació
BK) 

A la Pregunta RGE núm. 5068/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a estudiants matriculats a filologia
catalana a la UIB per al curs 1997-1998 (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

Estudiants de Menorca: 13
Estudiants d'Eivissa i Formentera: 7
Estudiants de Mallorca: 251

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

Ordre de Publicació
BL) 

A la Pregunta RGE núm. 5069/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a acords amb els ajuntaments de les
illes per a la implantació de la "finestreta única" (BOPIB núm. 124
de 10 d'octubre del 1997).

En el mes de març d'enguany, el Sr. Mariano Rajoy Brey,
ministre d'Administracions Públiques, va exposar al Molt Hble. Sr.
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el
replantejament del projecte denominat "finestreta única" -projecte
que s'emparava en les previsions de l'article 38.4 b) de la Llei
30/1992, desenvolupat amb la cobertura de l'Acord del Consell de
Ministres de dia 23 de febrer del 1995- per aconseguir una efectiva
coordinació de totes les administracions públiques i molt
especialment entre l'Administració general de l'Estat i les
administracions de les comunitats autònomes.

Per això, el Consell de Ministres va aprovar, en data 4
d'abril d'enguany, un nou acord que permet la formalització de
convenis amb les comunitats autònomes amb l'objectiu primordial
d'aconseguir que, mitjançant un instrument únic, els registres de les
entitats locals quedassin habilitats per a la recepció dels documents
que els ciutadans dirigeixin tant a l'Administració general de l'Estat
com a la seva pròpia administració autonòmica. Així mateix,
aquests convenis podien articular, a més, instruments de
col•laboració en matèria d'interès comú com la informació al
ciutadà, la interconnexió informàtica de registres i la simplificació
de la tramitació compartida.

Així doncs, s'ha preparat un conveni marc a subscriure
entre l'Administració general de l'Estat i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a la col•laboració en la progressiva implantació
d'un sistema intercomunicat de registres entre l'Administració
general de l'Estat, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i les entitats locals de l'àmbit territorial d'aquesta
comunitat autònoma. Aquest conveni es troba en aquest moment
pendent de firma.

Una vegada subscrit se'n farà publicació i, a partir
d'aquesta data, els ajuntaments que vulguin s'hi podran adherir.
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Mentrestant, subsisteixen els convenis bilaterals que tenen
subscrits els ajuntaments amb l'Administració de l'Estat, que tenen
per objecte donar oportunitat als ciutadans de presentar en els
registres d'aquests ajuntaments les sol•licituds, els escrits i els
comunicats dirigits a l'Administració de l'Estat.
 

Palma, 27 d'octubre del 1997.
La Presidència del Govern.

Ordre de Publicació
BM) 

A la Pregunta RGE núm. 5070/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'accés a la informació sobre
les actuacions del Govern de les Illes Balears a través de
l'Administració Local (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

El Parlament de les Illes Balears aprovà, en sessió de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 31
d'octubre del 1996, instar el Govern de la CAIB a adoptar "les
mesures pertinents per facilitar l'accés dels ciutadans i ciutadanes
a les informacions sobre les actuacions del Govern, emprant els
mitjans necessaris i especialment a través de l'Administració
local".

El Govern balear va establir, l'any 1989, una oficina
pública, el SIAC, que és encara avui l'instrument adequat a través
del qual els ciutadans poden accedir al coneixement dels seus
drets i deures i a la utilització dels béns i serveis públics.

El SIAC, com bé sap el senyor diputat, facilita
informació general sobre fins, competències, estructures,
funcionament i localització d'organismes i unitats administratives,
tramitació de procediments, prestacions, així com qualssevol altres
dades que aquells tenguin necessitat de conèixer en les seves
relacions amb l'Administració de la Comunitat Autònoma. També
tramita suggeriments, queixes i reclamacions sobre el
funcionament dels serveis públics.

Però es vol anar més enllà. Així, amb la finalitat que, des
de les diferents administracions de l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, qualsevol d'aqueixes pugui facilitat
informació administrativa de les altres, s'han començat a articular
diferents mecanismes de comunicació per a l'intercanvi
d'informació.

L'objectiu que es persegueix és el desenvolupament
d'una xarxa telemàtica que permeti la interconnexió dels diferents
nivells de l'Administració.

Les tasques concretes realitzades fins ara es tracten en
els diferents acords marcs i convenis de col•laboració signats
enguany.

El 2 d'abril del 1997 es va subscriure un conveni marc
entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el
Consell Insular de Mallorca i el Consorci d'Informàtica local de
Mallorca per al desenvolupament d'un procés d'implantació de
noves tecnologies de la informació i la comunicació a
l'Administració local de l'illa de Mallorca. Amb l'objectiu de
possibilitar en un futur els intercanvis d'informació entre les
administracions públiques de l'illa de Mallorca, les institucions i
l'entitat abans esmentada signaren, el 3 d'abril del 1997, un
conveni de col•laboració específic.

El 13 de febrer del 1997 es va subscriure també un
conveni marc entre el president de la Comunitat Autònoma i el
president del Consell Insular de Menorca per al desenvolupament
d'un procés d'implantació de noves tecnologies de la informació i la
comunicació en l'Administració local de Menorca.

Seguint la voluntat manifestada en l'esmentat conveni
marc, el 18 de febrer del 1997, la consellera de Presidència del
Govern balear i el Servei d'Informàtica local de Menorca, per tal de
crear una xarxa de comunicacions en l'Administració local de l'illa
de Menorca que possibiliti en un futur els intercanvis d'informació,
varen firmar un conveni de col•laboració.

Per altra banda, el 6 de juny del 1997 es va subscriure un
conveni marc entre el president de la Comunitat Autònoma i el
president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera per al
desenvolupament d'un procés d'implantació de noves tecnologies de
la informació i la comunicació en l'Administració local d'Eivissa i
Formentera.

La consellera de Presidència, els batles d'Eivissa i
Formentera i el president del Consell Insular signaren, el 18 de
juliol del 1997, en desenvolupament de l'acord marc de referència,
un conveni de mútua col•laboració.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
La Consellera de Presidència:
Mª Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BN) 

A la Pregunta RGE núm. 5071/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a despeses del Govern per ajudes,
subvencions i convenis pel manteniment dels punts i oficines
d'informació juvenil durant 1997 (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre
del 1997).

Despeses del Govern balear per ajudes, subvencions i
convenis pel manteniment dels punts i oficines d'informació juvenil
durant 1997:

- Remeses d'informació i documentació: un mínim d'una
remesa mensual a tots els serveis d'informació juvenil de Balears.

- Dossier de premsa: un mensual per a tots els serveis
d'informació juvenil de Balears.

- Guia de vacances: 30 unitats per a punts d'informació i
60 per a oficines d'informació.

- Curs d'informadors juvenils: subvencionat a
l'Ajuntament de Palma i a la Mancomunitat del Pla.

- Jornades "la Universitat us informa": organitzades
conjuntament amb la UIB, gratuïta per a tots els serveis
d'informadors juvenils.

- Infojove: pàgina web d'informació juvenil de les Balears.
Informació puntual i permanent actualitzada per a tots els serveis
d'informació juvenil.

- Carpeta amb dossiers informatius: fins ara, dossier
d'associacionisme, Consell de la Joventut, objecció de consciència,
entitats prestadores de la PSS, servei militar, tolerància, serveis
d'informació juvenil. En preparació, autoocupació, habitatge i
voluntariat.
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- Aportació del material mínim a tots els serveis que han
començat: carpeta d'estudis, carpeta de treball, carpeta de temps
lliure, carpeta de drets i deures, etc.
 

Palma, 14 de gener del 1997.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
BO) 

A la Pregunta RGE núm. 5074/97 presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a allotjament protegit a
Ciutadella (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

La Conselleria de la Funció Pública i Interior del Govern
balear ha mantingut diversos contactes amb el Consell Insular de
Menorca i amb entitats del món de l'acció social de l'illa de
Menorca per tal de dur endavant el projecte d'obrir un pis destinat
a menors en situació de protecció. Igualment s'ha procedit a visitar
possibles locals on pogués esser obert l'esmentat centre.

A hores d'ara no ha estat possible assolir encara el
necessari consens entre les institucions i entitats a fi i efecte de fer
viable aquest projecte, atès que s'estan discutint les necessitats
reals i cercant les persones que podrien fer-se càrrec del
funcionament perquè aquest fos l'adient.

Això no obstant, donat el context de les converses
avançades, es pot indicar que molt probablement en els propers
mesos, primer semestre del 98, es podria tancar definitivament
aquest procés i tenir obert el centre.
 

Marratxí, 5 de novembre del 1997.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Mª Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
BP) 

A la Pregunta RGE núm. 5075/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a inversions del Govern balear
en àrees de rehabilitació integrada de les Illes Balears en el període
1991 a 1997 (BOPIB núm. 124 de 10 d'octubre del 1997).

En relació a la pregunta li comunic que, a l'empara del
Decret 39/1991, no s'ha declarat cap àrea de rehabilitació
integrada; per tant, no s'ha realitzat cap inversió per part del
Govern balear en aquest concepte.

No obstant això, durant 1995 es van subscriure els
següents convenis de col•laboració entre l'Administració de l'Estat
i la CAIB per al finançament d'actuacions de rehabilitació, a
l'empara del Reial Decret 726/1993, de 14 de maig:

Ajuntament de Palma. Pressupost conveni, 819.585.536.
Aportació Ministeri, 241.332.518. Data firma, 12.09.95.

Ajuntament d'Eivissa. Pressupost conveni, 218.000.000.
Aportació Ministeri, 65.400.000. Data firma, 12.05.95.

Ajuntament de Maó. Pressupost conveni, 185.650.000.
Aportació Ministeri, 55.650.000. Data firma, 12.09.95.

Ajuntament d'Alcúdia. Pressupost conveni, 217.000.000.
Aportació Ministeri, 65.100.000. Data firma, 12.09.95.

Ajuntament de Calvià. Pressupost conveni, 333.346.876.
Aportació Ministeri, 100.004.062. Data firma, 12.09.95.
 

Palma, 3 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
BQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5076/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a àrees de les Illes Balears
declarades com de rehabilitació integrada (BOPIB núm. 124 de 10
d'octubre del 1997).

En relació a la pregunta li comunic que a l'empara del
Decret 39/1991 no s'ha declarat cap àrea de rehabilitació integrada
ni hi ha cap expedient en procés de declaració.
 

Palma, 3 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
BR) 

A la Pregunta RGE núm. 5262/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a naus construïdes a càrrec de Foment
Industrial S.A. (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

Foment Industrial, S.A. construeix actualment dues naus
industrials modulars en el polígon industrial d'Inca.
 

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

Ordre de Publicació
BS) 

A la Pregunta RGE núm. 5263/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa a adquisicions i alienacions realitzades
per Foment Industrial S.A. entre 1/1/96 i 30/9/97 (BOPIB núm. 125
de 17 d'octubre del 1997).

L'1-4-96 Foment Industrial  va adquirir 6.776 m2 en el
polígon industrial de Ferreries propietat de l'Associació de
Propietaris, per un preu de 42.011.200 pessetes, i va fer constar que
el preu d'aquesta compra seria dedicat íntegrament a la urbanització
del polígon.

El 26-9-97 Foment Industrial va adquirir 4.170 m2 en el
polígon industrial d'Inca, per un preu de 45.385.621 pessetes a preu
de mercat.

Vendes 96:
Parcel•la Ferreries, 2.555 m2, dia 20-02-96, preu: 16.162.500
Parcel•la 21 pol. Consell, 1.025 m2, dia 26-09-96, preu: 7.688.325
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Vendes 97:
Parcel•la 26 pol. Consell, 1.047 m2, dia 21-3-97, preu: 8.447.460
Parcel•les 18, 19, 20, 22 pol. Consell, 8.241 m2, dia 29-3-97, preu:
65.939.280
Parcel•la 23 pol. Ciutadella, 1102 m2, dia 14-5-97, preu:
10.469.000
Parcel•la pol. Llucmajor, 3.997 m2, dia 31-7-97, preu: 14.448.000

Foment Industrial estableix els preus de venda dels seus
solars en Consell d'Administració, la darrera previsió es va produir
dia 11-12-96. Els preus són fixos i es troben a la disposició de
qualsevol interessat.
 

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

Ordre de Publicació
BT) 

A la Pregunta RGE núm. 5264/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol, relativa a immobles propietat de Foment
Industrial S.A. (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

Els immobles propietat de Foment Industrial, S.A. a la
data 1-1-96 eren els següents:

(S'especifica terrenys, m2 i valoració)
Terrenys Petra, 73.992, 41.174.820
Terrenys Sant Lluís, 10.000, 64.552.821
Terrenys Mercadal, 56.659, 40.665.384
Terrenys Consell, 12.615, 59.957.247
4 naus polígon Consell, -, 214.818.451
Parcel•les Consell, 21.744, 107.464.299
Parcel•les Ciutadella, 2.046, 17.579.029
Parcel•les Llucmajor, 10.000, 70.000.000
 

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

Ordre de Publicació
BU) 

A la Pregunta RGE núm. 5265/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a percepció d'ajuts en concepte
d'aportació pública als salaris dels treballadors disminuïts del
centre especial d'ocupació ubicat a Eivissa (BOPIB núm. 125 de
17 d'octubre del 1997).

L'expedient del centre especial d'ocupació núm. 704
d'Eivissa va ser-ne un dels que havia iniciat l'Inem abans que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears hagués assumit les
competències en matèria de subvenció de minusvàlids.

Quan la Conselleria de Treball i Formació va rebre
l'expedient, va constatar que les quantitats que s'havien de
subvencionar eren incorrectes i que feia falta part de la
documentació que el centre havia de presentar, d'acord amb
l'Ordre de 4 de desembre de 1996. Concretament, mancaven els
contractes i les altes i baixes de la seguretat social.

D'una altra banda, l'abril d'enguany el centre va esmenar
aquesta situació presentant la documentació sol•licitada amb
validesa fins al maig de 1997. D'altra la Conselleria està pendent de
rebre els fons de l'Inem, per la qual cosa el centre esmentat rebrà
abans que acabi l'any la subvenció que li correspon, la qual
ascendeix a 4.757.967 pessetes.
 

Palma, 29 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BV) 

A la Pregunta RGE núm. 5266/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a recepció de les competències sobre
l'Inem pel Govern balear (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del
1997).

No solament mantenim sinó que afirmem que l'Inem
començarà a ser transferit parcialment a la Comunitat Autònoma el
1998. Concretament, la formació ocupacional arribarà, si les
converses mantenen el ritme previst, l'1 de gener del 1998.

Respecte a la transferència de polítiques actives, entre les
quals hem d'incloure la intermediació, la conclusió tardana d'un
acord entre la Direcció General de l'Inem i la Generalitat de
Catalunya han motivat un retard en el ritme previst per a la resta de
comunitats autònomes (llevat de Galícia)

Si hi afegim el fet que s'està discutint en aquests moments
-primer amb els agents socials i després amb les comunitats
autònomes, i a un ritme no excessivament ràpid- el model dels
Serveis Centrals d'Ocupació Residuals, és fàcil col•legir que la
transferència total de l'organisme (excepte les polítiques passives)
es produirà a principis de 1999 o, fins i tot, l'1 de gener d'aquest
any.

Reiteradament els responsables sociolaborals de la
Comunitat Autònoma han posat de manifest tant als sindicats com
a les associacions empresarials i a tots els col•lectius polítics que
així ho han demanat, el fet que davant la imminència de la
transferència de les polítiques actives d'ocupació i la constatació
empírica que les "agències" en funcionament no han respost, en
general, a les expectatives creades. Enteníem que la feina que
s'havia d'assumir era la de preparar l'arribada de l'Inem en
condicions òptimes, i, una vegada s'haguessin assumit, abordar
l'adequació de l'Institut a la realitat de la nostra comunitat.

Aquesta exposició ha estat entesa perfectament pels
nostres agents socials que, en cap moment, ens ha fet arribar
expressió pública contrària, i més tenint en compte que, en
l'hipotètic cas que s'implantés aquest model públic amb participació
del Govern, en un termini més o menys breu, l'Administració
autonòmica hauria d'abandonar l'agència pre ser ella mateixa
l'encarregada de la seva vigilància i tutela.



BOPIB núm.143 - 11 de febrer del 1998 4023

Tots hem entès que allò més pràctic és no experimentar
sobre models escassament útils i, contràriament aprendre
d'experiències alienes, com és el cas del Servei Català de
Col•locació, entitat de la Generalitat, no participada pels agents
socials, que avui en dia s'està integrant a l'Inem traspassat.
 

Palma, 29 d'octubre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BX) 

A la Pregunta RGE núm. 5268/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a ajuts per a la contractació de
treballadors fixos discontinus (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre
del 1997).

La constitució de la Mesa de Diàleg Social, formada per
representants dels agents socials i de l'Administració, és l'eina
vàlida i adequada per encarrilar l'estudi per arbitrar ajuts per a la
contractació de treballadors fixos discontinus, una mena de
contractació típica de les Illes Balears, atesa l'estacionalitat de la
nostra economia.

Ara bé, com que és un problema d'abast nacional ha de
ser assumit per l'Administració central en l'àmbit de conferències
sectorials. Precisament, en la que es va dur a terme a Palma, i en
l'anterior a Madrid, el conseller de Treball i Formació va posar
damunt la taula aquest problema que requereix un règim especial
en aquelles comunitats autònomes que sofreixen el problema de
l'estacionalitat

En aquest sentit, i sempre des de la preocupació del
Govern balear per aquesta situació, el Partit Popular en el debat de
l'estat de l'autonomia va presentar una proposició no de llei per
instar el Govern central que es tinguin en compte les peculiaritats
de les Illes Balears en les converses que amb els agents socials
puguin haver-hi respecte d'aquest tema. A més s'ha de fer esment
que l'article 31 de la Llei de règim especial per a Balears
contempla l'existència d'una comissió tripartita que analitzi
aquesta problemàtica i abordi, en la mesura que sigui possible,
solucions.

Una vegada revisades les premisses, ha de puntualitzar
que és l'Administració central la que ha de regular
reglamentàriament -de nou i mitjançant llei- la situació del
personal fix discontinu per assumir totes les seves peculiaritats i
no abocar-los mai a una situació de discriminació en relació a la
resta de treballadors.
 

Palma, 22 de novembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

Ordre de Publicació
BY) 

A la Pregunta RGE núm. 5291/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a finançament de la
depuradora Maó-Es Castell (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del
1997).

La depuradora de Maó-Es Castell és un dels projectes
presentats per ser cofinançat pel Fons Europeu de Cohesió en un
80%, i el 20% restant a càrrec de l'Ibasan; encara que fins avui no
tenim constància de l'aprovació definitiva per part de la Comissió
Europea.
 

Palma, 13 de novembre del 1997.
La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del

Territori i Litoral.

Ordre de Publicació
BZ) 

A la Pregunta RGE núm. 5292/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a conveni de carreteres
(BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

La previsió de despeses plurianuals del Conveni de
carreteres és la continguda a l'Annex II del Conveni. L'exemplar
definitiu del Conveni podrà ser facilitat després de la signatura.

En principi i per l'any 1998 hi ha una previsió de 1.300
milions. Per a la resta, 8.050 milions per any fins arribar a la
quantitat de 57.650 milions a què apuja el total.
 

Palma, 14 de gener del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
CA) 

A la Pregunta RGE núm. 5293/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a rehabilitació de pedreres
(BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

Segons el Pla director de pedreres aprovat per Decret
77/1997 d'11 de juny, la restauració de pedreres es fa de la següent
manera:

Les pedreres inactives són restaurades per un consorci
creat amb aquesta finalitat i que es finançarà mitjançant les quotes
que es pagaran per a legalitzar les activitats extractives existents i
també pels pressupostos de la Comunitat Autònoma. Com que
encara no està creat el consorci no pot començar la intervenció del
Govern.
 

Palma, 10 de novembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel Àngel Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
CB) 

A la Pregunta RGE núm. 5299/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mesures per combatre l'expansió
del "Carpobrotus edulis" a l'illa de Menorca el 1997 (BOPIB núm.
125 de 17 d'octubre del 1997).

La Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral ha realitzat un projecte denominat: Protecció dels
Limonium de Punta Carregadors i control de poblacions de
Carpobrotus edulis, amb un pressupost de 1.470.000 pessetes per
l'any 1997.

Les actuacions de control i d'eliminació de Carpobrotus
s'han realitzat als llocs més problemàtics amb la proliferació
d'aquesta espècie, tant a l'illa de Mallorca com a la de Menorca.
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Endemés s'ha elaborat un díptic on s'expliquen les
característiques d'aquesta espècie i la problemàtica ambiental que
provoca.
 

Palma, 12 de desembre del 1997.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel Àngel Ramis i Socias.

Ordre de Publicació
CC) 

A la Pregunta RGE núm. 5301/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a sessions de la Comissió
Interdepartamental d'Afers Europeus (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).

La Comissió de Coordinació Tècnica d'Afers Europeus
es va reunir el passat 4 de març de 1997 sota la presidència del
director general d'Economia amb el següent ordre del dia:

1.- Presentació de la Comissió.
2.- Repartiment competencial d'assumptes europeus en

el Govern balear i procediments de coordinació.
3.- Sistemes d'informació de projectes i programes de

cofinançació europea a presentar davant la Comissió Europea.
4.- Treballs pròxims en el marc de l'acord Imedoc.
5.- Precs i preguntes.

De moment no ha estat necessari fer més reunions atès
que la coordinació ha estat possible fer-la de manera bilateral o
trilateral amb els diferents departaments, si bé no es descarta una
pròxima reunió abans de final d'any.

Per altra banda, pel moment no ha estat necessari elevar
cap proposta al Consell de Govern.
 

Palma, 4 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
CD) 

A la Pregunta RGE núm. 5302/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a participació dels consells
insulars en la determinació de les línies estratègiques de la política
de la Comunitat Autònoma davant la Unió Europea. (BOPIB núm.
125 de 17 d'octubre del 1997).

Els consells insulars poden dirigir-se en tot moment al
Govern balear, mitjançant les vies que estimin més oportunes per
a proposar línies estratègiques d'actuació.

En qualsevol cas els consells insulars tenen una
participació rellevant a l'anomenada Iniciativa "Leader"

Precisament, és de destacar la bona impressió que va
causar el "Leader-Menorca" en el període anterior.
 

Palma, 4 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
CE) 

A la Pregunta RGE núm. 5303/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a mitjans humans i materials de la
Comissió Interdepartamental d'Afers Europeus (BOPIB núm. 125 de
17 d'octubre del 1997).

La Direcció General d'Economia no ha dotat expressament
de mitjans humans i materials a la Comissió Interdepartamental
d'Afers Europeus addicionals als que té com a propis, ja que en si
mateixa assegura el propi funcionament de l'esmentada comissió
amb tots els seus efectius.
 

Palma, 4 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
CF) 

A la Pregunta RGE núm. 5304/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a accions, peticions i iniciatives
davant la Unió Europea durant el 1997 (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).

Atès que els grans programes abarquen el període 1994-
1999, la major tasca de programació i presentació ja es va fer amb
anterioritat a 1994.

Pel que fa al Fons de Cohesió, per mitjà del Ministeri
d'Economia i Hisenda s'han inclòs els següents projectes de
"depuració" dins la "cartera" presentada a Brussel•les: Maó, Eivissa,
Campos, Santa Maria, sa Pobla, Ciutadella, Sóller, Cala Rajada,
Cala d'Or.

Per altra banda, com a projectes singulars, "fora
objectius", es pot mencionar:

"-Life. Recuperación del Ruffinus P. mauritanicus en
ZEPAS.

-Save II. Programa de gestión de demanda eléctrica en
edificios turísticos.

- Recite. Sintour (1997-2000). Turismo y medio ambiente.

- Tercer Sistema y empleo. Gente humana.

- Intourisme. Integración de pymes en Internet y correo
electrónico.

- Siams. Sistema de información turística.

- Temetem. Red de telemedicina y de centros para
teletrabajadores.

- Safe. Edición del libro "la seguridad del trabajo en
imágenes".

- Safe. La prevención de los riesgos laborales comienza en
la escuela.

- Safe. Guías técnicas de seguridad y salud en el trabajo
de hostelería.

- Safe. Salud laboral de Baleares en Internet.
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- Europartenariat. Multisectorial (junto a Valencia y
Murcia).

- Lenguas y culturas minoritarias. Enseñanza a alumnos
de incorporación tardía.

- Leonardo. Programa de formación de agentes de
desarrollo comunitarios (Euro-developpeurs).

- Leonardo. Nuevas tecnologías de formación y
comunicación (Inditech).

- Medidas de asistencia a la tercera edad. Proted.
Profesionalización de la tercera edad".

Finalment, des de la vessant de les "Iniciatives"
cofinançades pel Fons Social Europeu, s'han d'assenyalar que
cobreixen el període 1994-1999, però s'ha organitzat un
subperíode 1997-1999, dins el qual s'han presentat i aprovat
projectes de promoció de diversos organismes i entitats, actuant
el Govern balear com a "organisme responsable". Aquests
projectes són:

"a) Iniciativa Youthstar I: Mil•leni, Mediterranean Life,
Raiguer Jove.

b) Iniciativa Horizon II: Teledisc, Mallorca 2000.

c) Iniciativa Now II: Ses valentes dones, Electra, Anam.

d) Iniciativa Integra: Gaia vida nueva, Actio, Torralba.

e) Iniciativa Adapt: Forma Pime, Bisufor, Fusta
Baleares, Buffet XXI, IBZ 2000, Hechos, Acción ambiental y
desarrollo empresarial".
 

Palma, 4 de novembre del 1997.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

Ordre de Publicació
CG) 

A la Pregunta RGE núm. 5306/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a plans especial de reforma de
les xarxes d'instal•lacions (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del
1997).

L'existència en un terme municipal d'àrees
historicoambientals implica que l'Ajuntament corresponent elabori
un o diversos plans especials de reforma de les xarxes
d'instal•lacions.

Aquests plans especials es formularan segons el
procediment previst per als plans especials de la legislació del sòl.
L'aprovació del Pla, segons estableix l'article 23, requereix
l'informe positiu tant de la Comissió de Patrimoni amb jurisdicció,
com de la Conselleria de Comerç i Indústria, a més d'un informe
no vinculant del conseller d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori i el d'aprovació definitiva per la Comissió Insular
d'Urbanisme competent.

Així, pel que fa a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports no s'ha tramitat directament cap pla especial de reforma de
les xarxes d'instal•lacions. A més, a partir de 1995 són els consells
insulars els que tenen competència en matèria de cultura.
 

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

Ordre de Publicació
CH) 

A la Pregunta RGE núm. 5307/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a adequació de les xarxes
d'instal•lacions en la restauració d'edificis en les àrees
historicoambientals a les Illes Balears (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no disposa de
la informació per fer una avaluació del compliment de l'article 14
de la Llei 6/1993.

A més, atesa la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, són
els consells insulars qui tenen les competències executives i de
gestió en matèria, entre d'altres, de patrimoni històric.
 

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

Ordre de Publicació
CI) 

A la Pregunta RGE núm. 5308/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a ampliació o reforma de les xarxes
d'instal•lacions a les àrees historicoambientals a les Illes Balears
(BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no té
coneixement que s'hagi produït cap ampliació o reforma de la xarxa
d'instal•lacions en una àrea històricoambiental mancada de pla
especial de reforma d'instal•lacions o de projectes de dotació de
serveis.
 

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

Ordre de Publicació
CJ) 

A la Pregunta RGE núm. 5309/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a arxius municipals amb informació
sobre les xarxes d'instal•lacions a les àrees historicoambientals a les
Illes Balears (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

L'article 12.c de la Llei determina que la creació de l'arxiu
és una competència municipal. Són, doncs, els ajuntaments qui han
de crear el seu propi arxiu amb la informació completa de l'estès
existent, la capacitat i el traçat.
 

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

A la Pregunta RGE núm. 5310/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a plans especials de xarxes
d'instal•lacions a les àrees historicoambientals a les Illes Balears
(BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

Els plans especials de xarxes d'instal•lacions es
formularan segons el procediment previst per als plans especial
per la legislació del sòl. L'aprovació inicial del pla anirà a càrrec
de l'Ajuntament, amb l'informe preceptiu de la Comissió de
Patrimoni, de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria i de
la Conselleria de Foment, però l'aprovació definitiva és de la
Comissió Insular d'Urbanisme. Com es pot veure, i atès que no
tenim les competències en matèria de cultura i patrimoni històric,
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports no disposa de la
informació que sol•licitau.
 

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

Ordre de Publicació
CL) 

A la Pregunta RGE núm. 5311/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a àrees historicoambientals a
les Illes Balears (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

Atès l'article 9 de la Llei 6/1993, es consideren àrees
historicoambientals les integrades pels béns immobles d'interès
cultural declarats monuments, jardins històrics, conjunts històrics,
indrets històrics o zones arqueològiques. A més de les que es
declarin específicament. La declaració específica ja no correspon
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Els consells insulars
tenen les competències executives i de gestió en matèria de cultura
i patrimoni.
 

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

Ordre de Publicació
CM) 

A la Pregunta RGE núm. 5312/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a dotació de mitjans i personal
tècnic qualificat a les comissions de patrimoni de la CAIB per a
l'aplicació de la Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre adequació de
les xarxes d'instal•lacions a les condicions historicoambientals dels
nuclis de població (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre del 1997).

L'organització i el funcionament de cada comissió
insular d'urbanisme es determinen per la voluntat de cada consell
insular. Els consells insulars tenen atribuïdes les competències
executives i de gestió en matèria de cultura i de patrimoni històric,
són ells els que reglamentaran la seva organització i el
funcionament, i els que hauran de dotar de mitjans tècnics i
personals cada comissió.
 

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

Ordre de Publicació
CN) 

A la Pregunta RGE núm. 5315/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a convenis establerts pel Govern
balear per l'aplicació de la Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre
adequació de les xarxes d'instal•lacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població (BOPIB núm. 125 de 17
d'octubre del 1997).

Abans de parlar de la disposició addicional segona, creim
necessari esmentar la disposició addicional primera de la Llei 6/93
per la qual s'estableixen els reglaments tècnics de les companyies
subministradores en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el termini d'un any, s'han d'adaptar a les prescripcions
d'aquesta llei....

Per resolució de la Direcció General d'Indústria, de 17 de
maig de 1994, publicada en el BOCAIB de dia 7/6/94, s'aprovaren
les noves de GESA i que modificaren substancialment les anteriors,
en l'àmbit previst en aquesta llei.

 De tot el que s'ha aprovat a les normes esmentades, i que
es coneixen amb el nom de NIES, cal destacar:

*L'exigència que les tapes o portes corresponents a
nínxols per a caixes generals de protecció i per a mòduls de
protecció i mesura, s'han d'adaptar a l'entorn i s'ha de sotmetre a
l'aprovació de l'Ajuntament qualsevol protecció especial.

*La ubicació de la CGP de nous edificis s'haurà d'adequar
per a la connexió a xarxa subterrània.

*Reducció de la grossària dels nínxols per a CGP amb
relació a la norma tècnica de la construcció vigent per a tot l'Estat.

Una vegada aprovades aquestes normes en un termini molt
menor del que es preveu, malgrat no existir conveni firmat, s'ha
treballat conjuntament amb l'empresa GESA per aconseguir millors
solucions a aquesta problemàtica. Aquest treball s'ha dirigit
especialment, en els aspectes següents:

* Solució mixta subterrània-posada com a solució més
adequada per a la reforma de xarxes BT en els nuclis de població.

* Estudi de materials i colors nous.

Sobre la base d'aquests treballs i d'acord amb el que es
preveu a la disposició addicional tercera s'han substituït molts
metres de línies aèries de baixa tensió, i queda pendent una sèrie de
suports que no s'han pogut retirar, ja que els ajuntaments els han
utilitzat per a enllumenat públic.

Com a exemple de poblacions en les quals GESA ha
efectuat treballs d'aquesta índole, després de consultes amb la
Direcció General d'Indústria podem indicar:

* Reforma a xarxa mixta subterrània-posada: Biniali,
Formentera, Costitx (pendent de canvi de tensió per a la retirada de
xarxes convencionals), i n'existeixen en projecte com Sencelles.
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* Reforma a xarxa subterrània: Alcúdia (casc antic),
Valldemossa i sa Calatrava de Palma.

Per tot això, aquesta conselleria creu convenient ajornar
fins que s'obtenguin uns resultats complets, la realització dels
convenis indicats amb les entitats indicades a la disposició
addicional segon de la Llei 6/93, convenis en què no es fixen els
seus terminis.

Palma, 15 de gener del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
CO) 

A la Pregunta RGE núm. 5328/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones (BOPIB núm. 125 de 17 d'octubre
del 1997).

L'acció 2 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones 1996-1999 aprovat pel Ple del Parlament, en sessió
ordinària de dia 29 de novembre de 1996, preveu que a fi de
verificar el grau de compliment dels objectius establerts dins el
Pla, s'elaborarà un informe anual.

Així mateix, s'aprovà a la mateixa sessió que de
l'esmentat informe anual es donarà compte en el si de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament.

Per tant, i en conseqüència, serà en aquesta comissió
quan seran detallades les actuacions que s'han duit a terme pel
Govern balear en execució del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones durant l'any 1997.
 

Palma, 28 de novembre del 1997.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CP) 

A la Pregunta RGE núm. 5384/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda, relativa a enllaç directe entre Pla de na
Tesa i segon cinturó de Palma (BOPIB núm. 126 de 24 d'octubre
del 1997).

El projecte del segon cinturó de Palma, entre la carretera
de Sineu i la d'Inca es troba en construcció.

La signatura del contracte va tenir lloc dia 14 de maig de
1997. La durada de les obres s'estableix en un any, per això la data
serà el mes de juny de 1998.

Dins aquesta obra es preveu la construcció d'una
intersecció que donarà accés al Pla de na Tesa.
 

Palma, 11 de novembre del 1997.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
CQ) 

A la Pregunta RGE núm. 5401/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia, relativa a diplomes dels cursos de
formació del Pla Mestral (BOPIB núm. 126 de 24 d'octubre del
1997).

S'adjunten dades sol•licitades sobre els diplomes lliurats
el dia 30 de setembre de 1997, els alumnes aptes beneficiaris
d'accions de formació professional ocupacional, cofinançats pel
Govern balear i el FSE.
 

Palma, 18 de desembre del 1997.
El Conseller de Treball i Formació:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació
CR) 

A la Pregunta RGE núm. 5402/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena, relativa a iniciatives no
contemplades al II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona (BOPIB
núm. 126 de 24 d'octubre del 1997).

El fet d'aprovar el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones 1996-1999 respon a l'objectiu de renovar el compromís de
continuar treballant perquè la igualtat d'oportunitats sigui real i
efectiva entre homes i dones.

Així mateix, es fa necessari que les polítiques d'igualtat
d'oportunitats siguin presents en tots els programes i àrees
d'actuació que desenvolupen les diferents conselleries i organismes
del Govern balear, principi recollit dins el IV Programa d'Acció
Comunitari. Per tant, totes les iniciatives i actuacions referides a les
dones s'emmarquen dins el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones 1996-1999, aprovat pel Ple del Parlament, en sessió ordinària
de dia 29 de novembre de 1996.
 

Palma, 4 de novembre del 1997.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CS) 

A la Pregunta RGE núm. 5403/97, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena, relativa a II Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona (BOPIB núm. 126 de 24 d'octubre del
1997).

L'acció 2 del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
1996-1999 aprovat pel Ple del Parlament, en sessió ordinària de dia
29 de novembre de 1996, preveu que a fi de verificar el grau de
compliment dels objectius establerts dins el Pla, s'elaborarà un
informe anual.

Així mateix, s'aprovà a la mateixa sessió que de l'esmentat
informe anual es donarà compte en el si de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament.
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Per tant, i en conseqüència, serà en aquesta comissió quan
seran detallades les actuacions que s'han duit a terme pel Govern
balear en execució del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones durant l'any 1997.
 

Palma, 28 de novembre del 1997.
La Consellera de Presidència:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CT) 

A la Pregunta RGE núm. 5485/97, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a mesures d'estalvi en la
prestació dels serveis públics (BOPIB núm. 126 de 24 d'octubre
del 1997).

D'acord amb la proposta de resolució relativa a les
mesures d'estalvi per part de l'Administració autonòmica que
permetin fer efectiva la reducció d'imposts dels ciutadans de les
Illes sense disminuir el nivell d'inversió ni de prestació de serveis
públics, el Govern ha assegurat amb el projecte de pressuposts
generals de la CAIB per l'any 1998 l'austeritat i la contenció de la
despesa en diferents capítols.

Així, les seccions pressupostàries que experimenten un
augment més restrictiu són les corresponents a les dues
conselleries que presten serveis interns dirigits a l'Administració,
amb la qual cosa es restringeix el creixement de la despesa que
finança el funcionament de l'aparell burocràtic de la CAIB. Això
permet incrementar el pressupost de les altres conselleries i
incrementar les possibilitats inversores dels departaments que
orienten la seva gestió cap a la prestació de serveis als ciutadans.

El Govern entén que així ho demostra el fet que els
pressuposts homologats de les conselleries d'Economia i Hisenda
i de la Funció Pública creixin en menys de cent milions de
pessetes, mentre que els departaments de Foment, Sanitat i
Presidència pugen prop de 500 milions i els augments de gairebé
mil milions els registrin les conselleries d'Educació, Cultura i
Esports; Medi Ambient; Agricultura, Comerç i Indústria; i
Turisme.

Els capítols del pressupost als quals s'han aplicat
mesures de contenció de la despesa per tal d'aconseguir un
increment de la inversió i de la prestació de la qualitat dels serveis
públics, a la vegada que es redueixen els imposts. són els de les
despeses de personal i de les despeses en béns corrents.

Així ho demostra el fet que el capítol 1, amb l'increment
de les retribucions del personal de la Comunitat Autònoma, d'un
2,1%, inclogui un increment només del 5,17% respecte del 1997,
augment que es deriva de la pujada relacionada amb el
reconeixement de les antiguitats dels funcionaris corresponent a
aquest exercici econòmic i de l'adscripció a aquest capítol de part
dels treballadors de l'Inserso, servei traspassat l'any passat a les
Illes, a més de la reabsorció del personal que es preveia transferir
amb les competències en matèria d'ordenació turística. Així, i
malgrat l'assumpció de les noves competències, el pes relatiu de
les despeses de personal queda reduït a un 13,41% del pressupost,
mentre que l'any 1997 suposava un 21,11% del total.

Quant a les partides del capítol 2, el de la despesa en béns
corrents i serveis, lloguers, edificis, transports, comunicacions i
material d'oficina, experimenta enguany una reducció real d'un
3,7%, una vegada que se n'ha homologat la dotació a la de les
competències que es gestionaven l'any passat.

Aquesta reducció, d'uns 200 milions de pessetes, es
correspon amb l'objectiu de la Comunitat Autònoma de practicar
l'austeritat en aquest capítol. Així, descomptant les noves
competències, el pes relatiu d'aquestes despeses suposa només un
5,3% del pressupost, mentre que l'any 1997 era un 7,1% del total.

A més a més, el pressupost general de la CAIB preveu una
càrrega financera total del 4,19% de la despesa, mentre que la Llei
de finançament de les comunitats autònomes fixa com a límit
màxim un 25%. Així, el pagament dels interessos del deute de la
Comunitat, pressupostat en el capítol 3, redueix el seu pes relatiu al
pressupost un 2,81%, ja que l'any 1997 suposà un 7% sobre el
conjunt dels comptes autonòmics.

Amb això, la inversió directa que gestiona el Govern,
recollida en el capítol 6, puja enguany uns 5.000 milions de
pessetes, i arriba fins als 25.849. Les inversions via transferències
de capital, reflectides en el capítol 7, augmenten uns 3.300 milions.
Aquests conceptes suposen un increment d'un 23,35%

Així, sense considerar les noves competències assumides
enguany en matèria d'ensenyament no universitari, la quantitat de
doblers que es destina a inversions, que és de 41.164 milions de
pessetes, és superior als 38.045 que l'Administració autonòmica
utilitzarà per a operacions corrents. D'aquesta manera, es manté el
major nivell de despesa inversora respecte de la despesa inversora
respecte de la despesa destinada al funcionament.

Amb això, el Govern entén que s'ajusta a la sol•licitud del
Parlament de practicar l'austeritat en la confecció del pressupost per
tal de garantir la prestació d'un servei públic de qualitat i demostra
el seu acord amb el contingut de la resolució de la Cambra
autonòmica.

A aquesta estructuració del pressupost de despeses, s'hi ha
d'afegir la modificació experimentada enguany pel pressupost
d'ingressos, que, fruit d'una política d'austeritat i de l'aplicació de
mesures d'estalvi, permet incorporar la rebaixa d'imposts.

D'aquesta manera, la planificació restrictiva programada
pel Govern permet destinar part dels ingressos addicionals que
d'obtenen en virtut del nou sistema de finançament autonòmic i de
l'increment de les competències gestionades per la CAIB a reduir la
pressió fiscal.

Així, el traspàs de noves competències, amb la seva
corresponent dotació econòmica, juntament amb la cessió del 30%
de l'IRPF a la Comunitat Autònoma i la plena entrada en vigor del
nou sistema de finançament autonòmic per al període 1997-2001
que determina l'assumpció de.la gestió de l'ensenyament no
universitari, suposarà per a les Balears una major autonomia
financera, els beneficis de la qual es reben de forma creixent a
mesura que avancen els exercicis econòmics del quinquenni.
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D'aquesta manera, la modificació del sistema de
finançament autonòmic generarà uns ingressos addicionals, que
permetran cobrir la demanda inversora i, a la vegada, reduir la
pressió fiscal.

D'altra banda, amb el pressupost pel 98, el Govern aplica
un any més una política continuada de contenció de la despesa,
que possibilita enguany la confecció d'un projecte pressupostari
equilibrat, objectiu molt més difícil d'assolir enguany que en el
passat, a causa del gran volum de noves responsabilitats de gestió
que seran assumides durant el pròxim exercici econòmic.

Per això, l'actual Govern considera que dur a terme una
política continuista de la iniciada pels anteriors executius quant a
l'austeritat pressupostària, tot i que enguany s'hagi de fer un
especial esforç per mantenir aquesta línia d'actuació atès l'augment
competencial, que duplica el pressupost de fa només dos exercicis
econòmics.

El Govern valora molt positivament la gestió dels
anterior governs, que ara permet mantenir l'equlilivri pressupostari
i continuar aplicant les mesures de contenció de la despesa.

És justament per la gestió feta pels anteriors executius
que la CAIB pot assumir enguany les noves competències i
continuar preservant el seu baix nivell d'endeutament, ja que,
malgrat l'assumpció de les importants responsabilitats de gestió,
només ha d'incorporar nou deute per valor de 1.550 milions. Així,
les Balears queden com l'autonomia, el deute acumulat de la qual
té un menor pes en relació amb el seu producte interior brut.
 

Palma, 18 de novembre del 1997.
El Conseller d'Eonomia i Hisenda:
Antonio Rami i Alós.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a nomenament de personal eventual del

Parlament de les Illes Balears.

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.

Atès l'escrit de data 03.02.98 presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, RGE núm. 749/98, relatiu a la
substitució del Sr. Oscar Albert Aguilera i Mestre degut a la seva
baixa per malaltia com a personal eventual adscrit a aquest.

Atès l'aprovat per la Presidència de la Cambra,
assabentada la Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 4 de
febrer del 1998, 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. Joana Maria Tomàs i Carmona, amb
DNI núm. 18.232.528, com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM , com a conseqüència de la baixa per
malaltia del Sr. Oscar A. Aguilera i Mestre, i amb retribucions
assimilades a les d'un funcionari de carrera del cos d'administratius
del grup C; amb efectes econòmics i admnistratius des del dia
assenyalat a l'acta de presa de possessió d'aquesta plaça.

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

Palma, a 5 de febrer del 1998.
Per delegació del Molt Honorable Sr. President, la

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